
 

     
 

 

 

D-MANOSE 
 

Com o desenvolvimento das técnicas de diagnósticos e de tratamento na medicina 

veterinária, a expectativa de vida dos animais tem aumentado consideravelmente. No 

entanto, o conceito de maior longevidade está atrelado ao de qualidade de vida com o intuito 

de desenvolver novas estratégias, a fim de manter um bom funcionamento de todas as 

funções fisiológicas dos animais.  

Dentre todas as patologias em que o desequilíbrio da microbiota pode provocar, a infecção 

mais comum entre os animais é no trato urinário (ITUs), podendo ser causada por qualquer 

patógeno capaz de colonizar a região, como fungos, parasitas, vírus ou bactérias, sendo a 

Escherichia coli a mais comum, em que é responsável por 80% dos casos. 

Além disso, algumas doenças também acabam levando o animal a sofrer com infecção 

urinária, como por exemplo nos casos de mudanças hormonais, tumores, cálculos, umidade 

excessiva, imunidade baixa, diabetes, doença de Cushing, entre outras.  

As infecções do trato urinário (ITUs) nos animais, são semelhantes às dos seres humanos, 

assim como a maior prevalência é nas mulheres, as fêmeas também são as mais afetadas 

devido ao canal da uretra ser mais curto e largo, além de urinarem menos em comparação 

aos homens/ machos. Por mais que a infecção urinária nos animais seja comum, não é tão 

fácil detectar os sintomas, pois nem sempre eles demonstram se estão sentindo dor ou 

algum incômodo. Neste caso, é importante ficar atento ao comportamento do animal, se ele 

está urinando aos poucos, se a urina possui algum odor ou coloração anormal, febre, falta 

de apetite e desânimo. Além desses sinais, a melhor maneira de verificar a presença de 

infecções é através do exame de urina.  

Como uma medida de saúde preventiva, é de extrema importância que haja equilíbrio entre 

as bactérias gram-positivas e gram-negativas, sendo necessário oferecer aos animais uma 

alimentação adequada, podendo introduzir em sua dieta alguns nutracêuticos e cuidar da 

higiene ao redor da área genital para evitar o acúmulo bacteriano.  

A D-Manose é um açúcar monossacarídeo hexose simples semelhante a estrutura da glicose, 

mas metabolizado de forma diferente. Como o corpo metaboliza apenas pequenas 

quantidades de D-Manose e excreta o restante na urina, não há interferência na regulação 

do açúcar no sangue, mesmo em diabéticos. A parede celular da bactéria Escherichia coli 

causadora de UTI na maioria dos casos, possui minúsculas projeções conhecidas como 

fimbrias, as quais contêm glicoproteínas chamadas lectinas em suas superfícies. Essas 

lectinas são as responsáveis pela adesão das bactérias através de resíduos de açúcar à 

parede da bexiga impedindo sua excreção através da micção. A D-Manose se adere à essas 

lectinas preenchendo todos os locais de ancoragem bacteriana, com isso a bactéria E. coli 

não consegue mais se conectar à parede da bexiga e, portanto, é eliminada. Em outras 

palavras, ao contrário dos antibióticos, a D-Manose não mata nenhuma bactéria e sim ajuda 

a deslocá-las, permitindo sua excreção. Isso contribui de forma natural para um bom 

ambiente na bexiga e no trato urinário do paciente.  

 

 

USO: Interno                                          

 

CAS: 3458-28-4    

Fator de Correção:  Não se aplica  

 

FM: C6H12O6 

 

Fator de Equivalência: Não se aplica PM: 180.156 g mol-1 

 

DCB: NA 

 

http://www.nlm.nih.gov/cgi/mesh/2009/MB_cgi?term=3458-28-4&rn=1


 

 

 

 

 

 

Indicações 

 Previne Infecções do trato urinário (Indicação principal); 

 Ajuda no Tratamento da infecção urinária; 

 Nutre a microbiota que coloniza o trato urinário;  

 Mantém um equilíbrio saudável da microflora; 

 Auxilia na redução da dependência do uso de antibióticos; 

 Estimula a resposta imunológica e previne contra o câncer. 

Posologia 

 

Peso/Kg Dose 

Menos de 9kg 75mg/dia 

De 9 a 18kg 150mg/dia 

De 18 a 36kg 300mg/dia 

Acima de 36kg 450mg/dia 

 

 

Reações adversas 

D-Manose provoca menos efeitos colaterais que os antibióticos, embora haja 

eventualmente casos com diarreia e inchaço abdominal. 

 

Contraindicações 

Não foram relatados efeitos colaterais significativos que limitam o consumo de D-Manose. 

Interações 

Hipersensibilidade ao produto. 
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