Nutrição com Nucleótidos
para manter a saúde do
aparelho digestivo

O que é a Nutrição com Nucleótidos?
Os nucleótidos são compostos orgânicos essenciais que funcionam como blocos na
construção dos ácidos nucleicos (contendo informações moleculares), tais como o
DNA (molécula de cadeia dupla mantida unida por ligações fracas entre pares de
bases de nucleótidos específicos) e o RNA (molécula de cadeia simples relacionada
com a síntese proteica).

Quais são as funções dos Nucleótidos?
Além de funcionarem como os blocos de construção para o DNA e o RNA, os
nucleótidos estão envolvidos na proliferação celular*.
Os nucleótidos são essenciais para:
a) auxílio das biossínteses
b) transferência de energia
c) produção de proteínas
d) mediação de sinais hormonais
e) cofactores enzimáticos, intermediários metabólicos e ácidos nucleicos.
*Os ácidos nucleicos são compostos por uma base de azoto, um açúcar - pentose - e três (3)
grupos de fosfato.
O açúcar que constitui o DNA é a desoxirribose, enquanto que no RNA é composto pela ribose.
Os nucleótidos dividem-se em dois grupos:
a) purinas (Guanina (G), Adenina (A))
b) pirimidinas (Citosina (C), Timina (T), Uracilo (U))
O DNA é composto por duas bases púricas (Guanina e Adenina) e duas bases pirimidínicas
(Timina e Citosina). O RNA é composto pelas duas bases púricas (Guanina e Adenina) e duas
bases pirimidínicas (Citosina e Uracilo).
O DNA de uma célula é constituído por uma longa cadeia composta pelas quatro bases de
nucleótidos (G, A, C, T).
A porção mais externa do DNA é constituída pelo açúcar e pelos grupos fosfatos, enquanto a
parte central (ou degraus) é constituída pelos pares complementares das bases azotadas (G
com C e A com T) ligadas por pontes de hidrogénio.
São necessários 3 biliões de nucleótidos para formar a cadeia de DNA de uma célula.

Qual é a importância dos
Nucleótidos para o aparelho
digestivo?
As células do corpo que têm uma alta taxa de
renovação têm uma maior exigência de
nucleótidos:
a) glóbulos brancos
b) células da parede do intestino delgado
(vilosidades e células da mucosa intestinal)
c) a flora bacteriana saprófita (por exemplo,
bifidobactérias)
Todos eles são a chave para a resistência
imunitária e para um aparelho digestivo
saudável.

Qual é o papel das vilosidades no intestino delgado?
A absorção de nutrientes no intestino delgado é feita através das vilosidades.
As vilosidades são intrusões microscópicas para o intestino delgado, as quais são
cobertas com células epiteliais responsáveis pela absorção de nutrientes e a sua
transferência para a corrente sanguínea.
Estas células epiteliais renovam-se de cada 3 a 5 dias. Este processo requer uma
quantidade extra de nucleótidos.
O intestino grosso não contem vilosidades, mas tem a função de absorção de água e a
repartição de fibra por bactérias.

Que distúrbios digestivos podem danificar e comprometer a
função das vilosidades no intestino delgado?
O aparelho digestivo pode ficar seriamente comprometido través das seguintes
doenças:


Doença Celíaca



Colite Ulcerosa



Doença de Crohn



Síndrome do Colon Irritável (SCI)

Estes distúrbios reduzem a área de superfície da célula vital de absorção das
vilosidades e têm um efeito nocivo no aparelho digestivo em geral. Estes distúrbios
provocam inflamações que danificam as vilosidades e criam pequenas lesões. Para o
corpo reparar essas lesões, este requer um número significativamente maior de
nucleótidos do que seriam necessários para fins de manutenção normais.

Como a nutrição com Nucleótidos na forma de IntestAid®IB pode promover o que é
fundamental para a função digestiva saudável?
As dietas de hoje são ricas em purinas, mas infelizmente, pobres em pirimidinas. Em IntestAid®IB há mais
pirimidinas que purinas, esta relação de nucleótidos é essencial para a proliferação celular, que por sua
vez promove uma função digestiva saudável:
a) Auxiliar a divisão celular normal na criação de novas células no revestimento do intestino.
b) Ajudar a manutenção e reparação do revestimento intestinal.
c) Contribuir para níveis de energia (energia celular; ATP = Adenosina Trifosfato).
d) Ajudar a proteger as células do stress oxidativo.
e) Contribuir para o metabolismo do ferro no organismo.
f) Ajudar a síntese de proteínas e aminoácidos.
Apresentação de IntestAid®IB: Está disponível em embalagens de 30 Cápsulas
Código EAN: 5608950000122

Qual a tabela de suplementação de IntestAid®IB para adultos?
Esquema de Suplementação

Primeiro Mês

Cápsulas por dia*

Segundo Mês
3

Terceiro Mês
2

2

Cápsulas por Mês

90

60

60

Total de Embalagens (30 cápsulas)

3

2

2

* IntestAid®IB deve ser tomado durante as refeições

* Não recomendado para crianças com menos de 7 anos

Qual a informação nutricional do IntestAid®IB?
Informação Nutricional

Por 3 cápsulas

% VRN*

Por 2 Cápsulas

% VRN*

Vitaminas
Riboflavina
Folato (como ácido
pteroilmonoglutâmico)

3 mg

214%

2 mg

143%

364 µg

182%

233,33 µg

117%

9 mg
145 µg

150%
290%

6 mg
96,67 µg

100%
193%

417 mg

†

278

mg

†

mg

†

254

mg

†

115 mg

†

80,67

mg

†

87 mg

†

55,33

mg

†

207

mg

†

160,67 mg

†

118

mg

†

80,67 mg

†

30
8

mg
mg

†

20
mg
5,33 mg

†

Ácido pantoténico (como
D-pantotenato de calcio)
Biotina (como D-biotina)
Nucleótidos
RNA Nucleótidos

Aminoácidos
L-glutamina
L-lisina

378

L-metionina
Outros
† VRN ainda não establecido

* VRN - Valor de Referência de ingestão de Nutrientes
ou Dietary Reference Intakes - DRIs

(de Saccharomyces cerevisae)

Fructo-oligosacáridos
(FOS, de raíz de chicoria)
Inositol
Citrato de sódio
Sódio
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