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                    Situações mais frequentes 
1. Animais sujeitos a cirurgia 
Antes de qualquer intervenção cirúrgica (mais ou menos 1 a 
2 meses), o sistema imunitário de um animal deve ser                               
estimulado para que possa depois apoiar o processo de 
recuperação. Após a intervenção, e, por um período de 2 a 3 
meses, o sistema imunitário deve ser reforçado para                            
acelerar o processo do restabelecimento. Portanto,                             
recomenda-se a suplementação com Corpet (Coriolus           
versicolor), no apoio do sistema imunitário dos animais na 
pré e pós-cirurgia.  
 

2. Cancro relacionado com a idade 
Os tumores são a causa de morte em mais de 50% dos                    
animais com idade superior a 10 anos. Ao envelhecer o                     
sistema imunitário de cães e gatos, tende a perder a sua              
eficácia. Por esta razão, como um tónico para apoiar o                    
sistema imunitário, recomenda-se a suplementação com 
Corpet (Coriolus versicolor), em todas as raças, tendo em 
atenção as raças mais sensíveis, de acordo com o respetivo 
peso, como expresso na  tabela de suplementação. 
 

3. Cuidados Paliativos 
Nos casos em que é diagnosticada uma condição paliativa 
devido a um tumor, recomenda-se a suplementação com 
Corpet (Coriolus versicolor), como uma alternativa à                          
eutanásia do animal, mantendo-se a terapêutica                                
administrada na fase de carga. 

 

4. Leishmaniose Visceral 
Se o sistema imunitário desenvolver uma resposta   humoral 
ou TH2, com produção de anticorpos, as leishmanias (formas 
amastigotas) que se encontram no interior dos macrófagos 
não são destruídas, por se encontrarem fora do alcance dos 
anticorpos.  Assim a infecção progride para a forma de                  
leishmaniose visceral grave.  
Nestes casos, a utilização do Corpet (Coriolus versicolor) 
como imunonutriente, tem como objectivo potencializar o 
sistema imunológico com uma resposta TH1. 
 
 

5. Leucose Felina (FELV) 
Nos casos em que foi diagnosticado o vírus FELV,                              
recomenda-se um nível de suplementação com Corpet 
(Coriolus versicolor), de acordo com a tabela infra.   
 
 

6. Panleucopénia Infecciosa Felina (PIF) / Vírus da                   
Imuno Deficiência Felina (FIV) 
Nos casos em que forem diagnosticados estes dois tipos de  
vírus,  recomenda-se um nível de suplementação com                       
Corpet (Coriolus versicolor), de acordo com a tabela infra.  
 
 

7. Adinamia/ Astenia/ Stress/Profilaxia Cardiovascular 
Devido à propriedade imunomoduladora e antioxidante, 
recomenda-se um nível de suplementação com Corpet 
(Coriolus versicolor), de acordo com a tabela infra. 

O esquema de suplementação com o Corpet (Coriolus versicolor) é composto por duas fases: 
1. Fase de carga: Nesta fase, o produto é administrado em grandes quantidades, o que permite a sua                                             

absorção e acumulação.  
2.  Fase de manutenção: Nesta fase, aplica-se cerca de metade da dosagem administrada na fase anterior, durante um                      

período  variável, que aconselhamos seja de acordo com a coordenação do médico veterinário. Dependendo da situação 
clínica, o esquema de suplementação pode manter-se por um período de seis meses a um ano. Nos casos de cuidados 
paliativos, deverá manter-se o animal na fase de carga. 

 Peso 1 a 60 dias - Fase Carga 60 dias em diante** - Fase Manutenção  

Gatos < 10 kg • • • 

Cães Raça Pequena < 10 kg • • • 

Raça Média 10 a 30 Kg • • • • • • 

Raça Grande > 30 kg • • • • • • • • • 

 1 embalagem de Corpet - 60 comprimidos                • - nº comprimidos/dia 

Tabela de Suplementação com Corpet* 

* Recomenda-se que esta suplementação seja efectuada sob a coordenação de um médico veterinário 
** Fase de Manutenção de acordo com o médico veterinário, consoante a evolução clínica do animal 

Contra - indicações: não são conhecidas contra-indicações para o Corpet (Coriolus versicolor).  
Reacções adversas: poderá surgir diarreia em cerca de 2 a 5% dos casos. 
Interacções medicamentosas: no caso de ser necessário sujeitar o animal a um antibiótico de largo espectro, a                                

supmentação com Corpet (Coriolus versicolor) deverá ser interrompida e                                                 
posteriormente reiniciada, 14 dias após o término da terapêutica antibiótica. 
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Corpet (Coriolus versicolor) fornecido pela MRL—Mycology Research Laboratories Ltd - www.mycologyresearch.com 
Para adquirir o Corpet Handbook para Cães e Gatos e/ou para Cavalos, contacte Aneid Produtos Farmacêuticos, Lda. - info@aneid.pt 

2 Distribuição exclusiva a Médicos Veterinários Efetivo a partir de 1 de Julho/2013 

Área Distribuidor Telefone E-mail 

Norte e Centro  Siloal Tel. 239 497 566 encomendas@siloalvet.com  

Sul Bio2 Tel. 212 137 630 sara.ferreira@bio2.pt 

Grande Lisboa       PetEmotions  Tel. 214 321 042            askpetemotions@gmail.com  
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