
Grupo 1
Complederm® a  

cada 24h, por  
8 semanas.

Eficácia de um suplemento à base de ácidos graxos  
essenciais (Complederm®), na redução dos sinais clínicos 
de dermatite atópica em cães
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Objetivo

Avaliar a resposta clínica de cães com Dermatite 
Atópica Canina (DAC) à suplementação com 
Complederm® em um estudo longitudinal, 
duplo-cego e controlado por placebo.

Metodologia

23 cães com DAC foram incluídos no estudo e 
divididos em dois grupos.

Avaliação e resultados

Sinais clínicos como eritema, escoriações e 
lignificação foram graduados em uma escala 
de lesões (LICAD), e os animais reavaliados 
a cada 4 semanas. O escore de lesões foi 
reduzido significativamente no grupo tratado 
(55% de redução) versus grupo placebo (28% 
de redução).

• Foram excluídas outras doenças cutâneas.

• Infecções secundárias pré-existentes  
foram tratadas.

Grupo 2
Placebo (azeite)  
por 8 semanas.

O prurido foi, da mesma forma, classificado 
em uma escala de prurido (PICAD). A 
suplementação com Complederm® reduziu 
significativamente esse sinal clínico no grupo 
tratado (40% de redução) quando comparado 
ao placebo (14% de redução), em um período 
de 8 semanas.

Além disso, os cães suplementados com 
Complederm®  apresentaram aumento na 
concentração sérica de AGEs dos grupos 
ômegas 6 e ômegas 3, incluindo EPA e DHA.

Conclusão

A suplementação com Complederm® foi 
capaz de reduzir os sinais clínicos e mudar a 
composição sérica de ácidos graxos essenciais 
de cães atópicos, alimentados com suas dietas 
usuais.
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Ácidos Graxos Essenciais (AGE) são aqueles 
que não são sintetizados pelo organismo do 
animal e, portanto, precisam ser obtidos por 
meio da dieta: desempenham importante papel 
no metabolismo e na estrutura da pele.

Alguns fatores são fundamentais na 
escolha do suplemento mais adequado:

1. Fonte dos óleos

A origem e a qualidade dos óleos que fornecem 
os ômegas 6 e 3 são de grande importância. As 
maiores concentrações de ácido linoleico (LA) e 
ácido gama-linolênico (GLA), tipos de ômegas 
6, são obtidas em óleos vegetais, enquanto 
doses maiores de EPA e DHA (ômegas 3) vêm 
de peixes de águas frias.

Somadas, as doses totais por kg de ômegas 6 e 
3 oferecidas por Complederm®, se aproximam 
de 180 mg/kg (sem interferência da dieta basal).

2. Dose

Observe na tabela a seguir as concentrações 
dos principais ômegas 6 e 3, presentes em 
Complederm® e quanto isso corresponde na 
dose por kg de peso.

3. Balanço de ômegas 6 e 3

Para um efeito sinérgico máximo, a proporção 
ideal de ômegas 6 em relação a ômegas 3 deve 
ser de 5:1.

Complederm® oferece 150 mg/kg de ômegas 
6 e 30 mg/kg de ômegas 3, ou seja, um balanço 
de 5:1.

4. Facilidade de administração

Complederm® vem em sachês individualizados 
para ser diretamente misturado ao alimento 
dos cães e dos gatos e é altamente palatável.

Para um melhor resultado, é 
recomendável a administração 
por, pelo menos, 8 semanas.

Gatos e Cães < 10 kg 1 sachê de 4 ml 

Cães 10 – 30 kg 1 sachê de 8 ml

Cães > 30 kg 2 sachês de 8 ml 

Óleo de peixes 
de águas frias

ÔMEGA 3

Óleos vegetais

ÔMEGA 6

Composição de Complederm®: óleo de peixe 
refinado, óleo de prímula, óleo de girassol bruto 
e vitamina E.

Composição 
Complederm®

Conteúdo 
(por mL)

Média de 
consumo diário 
(por Kg de PV)

Ácido linoleico  
(LA) 364 mg 146 mg/kg

Ácido Gama-linolênico 
(GLA) 7,6 mg 3 mg/kg

Ácido 
Eicosapentaenóico 

(EPA)
44,8 mg 18 mg/kg

Docosahexaenóico 
(DHA) 30 mg 12 mg/kg

Vitamina E 3,8 UI 1,5 UI/kg

w3

w6

Cofatores

Integridade da 
estrutura cutânea

25:1 2.5:1

Benefícios 
funcionais

10:1 5:1


