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NUTRACELL ORTO

NUTRACELL ORTO – COMPOSIÇÃO

Problemas articulares, causadores de intenso estresse e dor, são muito comuns 
em cães e, tanto os mais ativos quanto os mais idosos costumam apresentar maior 
sensibilidade nas articulações. Seja por forçar durante a movimentação mais vigorosa 
ou pelo desgaste causado naturalmente pela idade, as articulações merecem receber 
uma atenção especial para prevenir problemas mais graves. Baseado nisso, surgiu 
Nutracell Orto, suplemento alimentar para cães de todas as idades e raças, que fornece 
aporte nutricional para as articulações se manterem saudáveis. 

Os ingredientes selecionados que compõem Nutracell Orto fornecem componentes 
necessários para manter as articulações saudáveis: colágeno (para repor o colágeno 
danificado das articulações, mantendo-as fortes), enxofre (anti-inflamatório e 
antioxidante), manganês (composto que auxilia a formação de cartilagens e ossos), 
curcumina (anti-inflamatório natural articular), DL-metionina e diversas vitaminas que 
dão o suporte para o organismo se manter saudável e com energia. 

Um dos componentes de Nutracell Orto é a curcumina, substância ativa da cúrcuma. A 
cúrcuma (Curcuma longa) é uma planta originária da Índia e atualmente cultivada em 
vários outros lugares do mundo (Gopi et al., 2017).  A composição da cúrcuma consiste 
em aproximadamente 70% de carboidratos, 13% de umidade, 6% de proteína, 6% de óleos 
essenciais (felandreno, sabineno, cineol, borneol, zingibereno e sesquiterpenos), 5% de 
gordura, 3% de mineral (potássio, cálcio, fósforo, ferro e sódio), 3 a 5% de curcuminoides 
e vestígios de vitaminas (B1, B2, C e niacina) (Kotha & Luthria, 2019). Devido às suas 
diversas propriedades, seus efeitos benéficos à saúde e sua segurança, a cúrcuma é 
considerada um importante nutracêutico (Hay et al., 2019).

Além disso, a curcumina é um eliminador de espécies reativas de oxigênio (EROs) 
e consequentemente protege a hemoglobina de oxidação induzida por nitrito, tem 
propriedade antioxidante, a qual inibe a peroxidação lipídica (Hewlings & Kalman, 2017), 
propriedades anti-inflamatórias, anti-tumoral e pode modular vários alvos biológicos 
(incluindo fatores de transcrição, fatores de crescimento, mediadores inflamatórios, 
citocinas, proteínas do ciclo celular, enzimas, proteínas quinases e proteínas 
apoptóticas) e vias celulares (Alves et al., 2019). A via do ácido araquidônico também 
é modulada pela ação da curcumina, a qual gera mediadores pró-inflamatórios como 
prostaciclinas, tromboxanos, leucotrienos e prostaglandinas (Gupta et al., 2013). O uso 
da curcumina como aditivo em rações para cães também foi testado, com o objetivo de 
melhorar a saúde animal e preservar a qualidade dos alimentos, proporcionando maior 
estabilidade da ração. Os autores observaram que houve uma menor peroxidação 
lipídica e oxidação de proteínas na ração teste e que os cães que consumiram ração 
com curcumina apresentaram maior atividade antioxidante, assim como redução nos 
marcadores inflamatórios, caracterizando uma resposta anti-inflamatória. Com isso, 



Curcumina: agente anti-inflamatório e antioxidante presente em Nutracell Orto

o uso da curcumina na dieta de cães teve efeito positivo na preservação do produto e 
na saúde dos cães, por estimular a eritropoiese e o sistema antioxidante, podendo ter 
efeito protetor no fígado. Portanto, o uso da curcumina é uma opção de suplementação 
na dieta de cães (Campigotto et al., 2020).

Além da curcumina para combater a os processos oxidativos e de inflamatórios, 
a suplementação de colágeno não desnaturado tipo II (UC-II) tem sido considerada 
uma importante possibilidade para evitar danos à cartilagem articular ao longo do 
tempo (Bagi et al., 2017). O colágeno não desnaturado tipo II é absorvido pelas placas 
de Peyer, localizadas no intestino, onde ativa células do sistema imunológico (Lerman 
et al., 2015). As células T reguladoras migram através da circulação e reconhecem o 
colágeno tipo II na cartilagem articular e secretam citocinas, que ajudam a reduzir a 
inflamação das articulações e promovem a reparação da cartilagem (Tong et al., 2010). 
Em um estudo feito com condrócitos humanos a ação anti-inflamatória da citocina IL-
10 protegeu contra os danos do fator de necrose tumoral alfa (TNF-α), um mediador 
pró-inflamatório elevado em casos de osteoartrose (Müller et al., 2008). Ensaios de 
laboratório clinicamente validados confirmam que UC-II resiste à digestão e retêm 
a estrutura 3D não desnaturada necessária para interagir com as placas de Peyer e 
estimular o organismo a combater a inflamação articular (Bagchi et al., 2009).

Em outro estudo foram usados 20 cães, tratados diariamente via oral por 120 dias, 
divididos em 4 grupos (grupo I recebeu placebo; grupo II foi tratado com UC-II; grupo III 
foi tratado com glucosamina e condroitina; grupo IV, foi tratado com UC-II, glucosamina e 
condroitina. Ao fim do estudo, observou-se que a suplementação com UC-II diariamente 
reduziu a claudicação e amenizou a dor tanto generalizada quanto após manipulação do 
membro ou atividade física. Além disso, nenhum efeito adverso e nenhuma alteração 
importante foram observados, sugerindo que o UC-II foi bem tolerado (D’Altilio et al., 
2007). Dessa forma, por meio desses estudos, é possível concluir que a UC-II melhora a 
mobilidade articular, flexibilidade e conforto, impedindo o sistema imunológico de atacar 
e danificar a cartilagem articular, além de reduzir a dor generalizada, claudicação e dor 
durante a manipulação do membro após o exercício físico. Os trabalhos mostraram 
também que a UC-II não promove nenhuma mutação celular, nem risco à saúde, sendo 



assim segura para uso em cães (Park et al., 2009).
O enxofre, também presente na composição de Nutracell Orto, já foi relatado como 
um produto capaz de retardar a progressividade de problemas articulares, podendo 
desempenhar um papel na substituição da perda de enxofre no tecido conjuntivo durante 
o processo de artrite (Brien et al., 2011). Nesse sentido, a terapia com águas que contém 
enxofre é amplamente utilizada como tratamento não farmacológico complementar 
para distúrbios musculoesqueléticos, pois tem demonstrado efeito protetor contra dor 
e disfunção articular (Antonelli et al. 2018). Essa terapia baseia-se principalmente na 
utilização de águas termais minerais ricas em componentes terapeuticamente ativos, 
como o enxofre. Além disso, diferentes estudos indicam que o enxofre em baixas 
concentrações exerce ações antiinflamatórias e antioxidantes em células articulares 
(Vaamonde-García et al., 2020).

Por fim, o manganês, outro componente presente em Nutracell Orto, é também 
indispensável no processo de formação da cartilagem articular, tendo causado 
condroproteção de explantes de cartilagem desafiados por citocinas, reduzindo a 
perda de glicosaminoglicanos e liberação de óxido nítrico. Farì e colaboradores (2021) 
encontraram que pacientes que receberam suplementação alimentar com manganês 
na composição tiveram melhora nos problemas articulares quando comparados aos 
pacientes que fizeram apenas terapia para reabilitação. 

A formulação de Nutracell Orto foi extensivamente pensada e testada: a Champion em 
parceria com o laboratório de biotecnologia BioInnova, realizou estudos biotecnológicos 
para garantir a função e a segurança do produto. Visando fornecer um produto que 
previna maiores problemas articulares e buscando um produto de qualidade, que 
realmente apresente efeitos benéficos às articulações, foram realizados testes de 
dosagens de citocinas liberadas pelas células-tronco mesenquimais quando em 
contato com Nutracell Orto.

A interleucina 10 (IL 10) é um indicador de diminuição da inflamação e se mostrou 
aumentada nas amostras que continham o Nutracell Orto, mostrando que esse produto 
promoveu a redução da inflamação. Já o TNF-alpha é um marcador presente em 
articulações inflamadas e se mostrou diminuído quando Nutracell Orto foi utilizado. 
Assim, esse produto se mostrou importante agente anti-inflamatório para as 
articulações, promovendo o aumento de IL10 e diminuição de TNF-alpha.

TESTES PARA AVALIAÇÃO DE FUNÇÃO E 
SEGURANÇA – NUTRACELL ORTO



Figura 2: lâmina do teste de micronúcleos in vitro. Células tratadas com Nutracell 
Orto apresentando 2 núcleos e sem a presença de micronúcleo (indicador de 
genotoxicidade).
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Fonte: laboratório de testes de soluções biomoleculares BioInnova.

Figura 1: dosagem dos marcadores de inflamação TNF-alpha e IL10, realizadas em 
laboratório de biotecnologia com Nutracell Orto. Em (A), observa-se a diminuição de 
TNF-alpha (citocina pró-inflamatória, que indica que há inflamação) produzido pelas 
células tratadas com Nutracell Orto. Em (B), é observado o aumento de IL10 (citocina 
anti-inflamatória, que indica que a inflamação está sendo combatida). Conclusão: os 
resultados indicam que Nutracell Orto tem alto potencial para dar suporte às articulações 
se manterem saudáveis. 

A avaliação de segurança de Nutracell Orto envolveu a análise de genotoxicidade e 
mutagenicidade. A análise de genotoxicidade realizada, micronúcleos in vitro, avaliou 
a capacidade de Nutracell Orto de interagir com o DNA de células e provocar danos 
a elas, o que poderia ser observado pela falha no processo de divisão celular com 
o aparecimento de pequenos núcleos nas células (micronúcleos). A frequência de 
aparecimento de micronúcleos foi baixa, indicando que não há a interação do produto 
com o DNA capaz de causar danos de genotoxicidade (Figura 2).



Já a análise de mutagenicidade foi feita pela avaliação do potencial de Nutracell Orto 
de reverter a mutação presente em bactérias específicas, indicando se o produto tem 
ou não potencial para induzir mutações de ponto nos organismos. Pelos resultados, foi 
possível observar que o produto Nutracell Orto não causou reversão das mutações nas 
bactérias testadas, se mostrando potencialmente seguro (Figura 3).

Figura 3: placas do teste de AMES: placa controle com 149 colônias (A) e placa com Nutracell Orto com 148 
colônias (B). Quantidade aproximada de unidades formadoras de colônias, indicando que não há potencial 
para causar mutagenicidade.

Nutracell Orto apresentou potencial para diminuir TNF-alpha, uma citocina altamente 
presente em articulações inflamadas e aumentar IL-10, uma citocina que combate o 
processo inflamatório. Esses resultados demonstram o alto potencial do produto em 
prevenir e diminuir o processo inflamatório inicial de articulações de cães. Ainda, de 
acordo com os testes realizados, o produto é altamente seguro para consumo. 

CONCLUSÕES
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