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Aplicar uma ampola de Timulina em dias alternados 

por 2 semanas seguido de um intervalo de 4 semanas. 

Repetir o ciclo por 12 meses. E manter o uso contínuo 

de uma ampola/mês. 

Após continuar aplicando uma dose mensal 

continuamente.

Armazenar em local seco e ao abrigo da luz e 

umidade até 30°C.

Validade: 36 meses a partir da data de fabricação

Modo de Uso Clássico

30°C

1 mL

Desempenho satisfatório contra as patologias mais destrutivas

Patologias Modo/Tempo de uso

Linfogranuloma

Carcinoma de próstata

Artrite Reumatóide

Câncer de estômago 
 

 

Doenças geriátricas ou
revitalização geral

Hepatitis B ou C

 5 vezes na semana por 4 semanas. 

 5 vezes na semana por 6 semanas. 

 5 vezes na semana por 6 semanas. 
 Fazer uma interrupção de 1 mês

 5 vezes na semana por 12 semanas. 

 3 vezes na semana por 6 semanas. 

 5 vezes na semana por 6 meses.  
 Fazer uma interrupção de 2 meses
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Durante o século XX, a organoterapia foi desenvolvida pelo médico austríaco Wagner 
Jauregg, que  trabalhou com os extratos de timo, tireóide, paratireóide, hipófise, pineal, 

 5adrenal, pâncreas, fígado e órgãos sexuais . 

O extrato de timo, tornou-se, ao longo das décadas, em função do advento das novas 
tecnologias e novos conhecimentos aplicados ao campo da imunologia um medicamento 

 1,2,3,4com bases farmacológicas e aplicações clínicas com resultados consistentes . 

As práticas e o tratamento de Niehans foram corroborados pelos estudos de Medawar e 
 6,7,8Burnett, em seu trabalho inovador sobre a teoria da seleção clonal .  

O timo desempenha funções que sugerem um modelo de diferenciação e de comunicação 
molecular entre células, não apenas células imunológicas. Há um conjunto amplo de 
frações que apresentam-se como imunotransmissor, modulando os eixos hipotalâmicos, 
hipófisário-suprarrenal e das gônadas. Um medicamento a base de extrato de timo 
basicamente é um dialisado contendo substâncias de peso molecular menor do que 10Kda, 
estas substâncias vão virtualizar a presença do timo, reestabelecendo as funções fisio-

 9,10,11imunológicas de um timo em atividade .

Descoberta
da Imunoterapia

Glandular

A  administração de extratos de órgãos de outros animais foi testada por  Paul Niehans, 
isto aconteceu em 1931, Niehans após tratar um paciente com sérios danos na glândula 
paratireóide, injetou no paciente, já moribundo, um mix feito a partir das células da 
glândula paratireóide de um novilho. O paciente começou a melhorar, tendo uma vida 

  6normal e vivendo por mais 30 anos.  Neste momento, tem início a terapia celular .

Primeira utilização
prática da

Imunoterapia
Glandular

Estabelecimentos
das bases
científicas

O Extrato 
de timo

Bases da eficácia
terapêutica e
produção do
medicamento
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Princípios para as funções Anti-aging e Recovery Fitness 



COMPONENTES E SUAS FUNÇÕES NO EXTRATO DE TIMO

VENÇA A DOENÇA DA VIDA

Paratimosina-α

Protimosina-α

Fator Tímico Sérico (FTS) 
ou Timulina SDIP

Fator Humoral Tímico 
(THF)

Peptídeo de Crescimento 
do Timócito (TGP)

Timomodulina

Timopoietina ou Esplenina

Timosina Fração 5 (TF-5)

Timoestimulina (TP-1)

Timosina-α-1

Beta-Timosinas

Timosina-β-4

Timosina-β-8

Timosina-β-11

Timosina-β-15

Parece modular a ação da prolactina-alfa em infecções oportunistas com Candida albicans. In vivo bloqueia 

os efeitos imunoamplificadores  da protimosina-alfa.

É expressa predominantemente pelos linfócitos T, sendo que foi encontrada sendo expressa no fígado, rim, 

leucócitos infectados e mielomas. Induzem a proliferação de linfócitos T, amplifica a expressão de genes que 

codificam o MHC classe II. Parece ser importante na regulação das respostas imunes. Mostra potencial para 

restaurar as funções citotóxicas deficientes de células mononucleares em pacientes com cânceres avançados.

Esta relacionado a motilidade celular e a ocorrência de metástases. Foi identificado alto nível em humanos com 

câncer de próstata.

Promove remissão e parada da replicação do vírus da hepatite B em pacientes com infecções crônicas.

Apresenta um importante papel na neuroembriogenese e no amadurecimento neural. Apresenta 

atividade junto a monômeros de actina seqüestrando proteínas.

Esta envolvida na polimerização de actina. Controla em estágios iniciais o processo de maturação de linfócitos 

timo-dependente.É um regulador negativo da hematopoese. Mostra atividade anti-tumor em animais após injeções 

sistêmicas. Tem uma meia-vida significante no soro, e causa a regressão de tumores onde o IFN foi ineficiente.

É uma família de proteínas que apresentam um alto grau de homologia e microheterogeneidade.

Induz a diferenciação de linfócitos a partir de timócitos. Induz a produção de IL-2 e a expressão de seu receptor, e

 fatores de crescimento de linfócitos B. Induz a difefrenciação de subpopulações de linfócitos T capazes de produzir IL-3. 

Aumenta a eficiência na apresentação de antígenos. Mostra capacidade de modular o crescimento de células 

cancerígenas do pulmão in vivo e in vitro..

Aumenta a produção de IL-2, IFN-gama. Modula as funções fagocíticas em doenças crônicas de obstrução pulmonar. 

Restaura as funções de monócitos e células dendríticas em pacientes com câncer de pulmão. Aumenta a recuperação

 de pacientes infectados após cirurgia.

Possui propriedades imunocompetentes e pode corrigir deficiências imunológicas. Amplifica a atividade das células 

Natural Killer. Aumenta a produção de IL-2 e a expressão de seu receptor, de IFN-gama e TNF-alfa. Pode modular a 

secreção de alguns peptídeos hipotalâmicos e hormônios da pituitária (prolactina e GH).

A timopoietina e a timopentina afetam a transmissão neuromuscular. Induz a diferenciação fenotípica de linfócitos T in 

vitro enquanto inibe a diferenciação de linfócitois B. Aumenta a produção de IL-2 e a expressão do receptor de IL-2.

Estimula diretamente os linfócitos a secretar THF e GM-CSF. Amplifica a expressão de HLA-DR pelos macrófagos. 

Aumenta a população de linfócitos T periféricos. Melhora as funções imunológicas em idosos.

O TGP inicia a síntese de DNA em timócitos imaturos.

Induz a diferenciação de linfócitos T, estimula a síntese de DNA em culturas de timócitos, protege da morte 

camundongos expostos a raios-X. A administração de aminoácidos (lisina-arginina) em pessoas idosas e pacientes 

com câncer normalizam os níveis de timulina e aumentam a população de linfócitos T periféricos.

É expressa predominantemente pelos linfócitos T, sendo que foi encontrada sendo expressa no fígado, rim, leucócitos

 infectados e mielomas. Induzem a proliferação de linfócitos T, amplifica a expressão de genes que codificam o MHC 

classe II. Parece ser importante na regulação das respostas imunes. Mostra potencial para restaurar as funções 

citotóxicas deficientes de células mononucleares em pacientes com cânceres avançados.

1,2,3,4Adaptado de Lino, S. et al (2005);Savino, w et al. (2000); Tsi Tsi Loni,O.E. et al (1993); Wilson, J.L. (1999) .



Princípios para as funções Anti-aging e Recovery Fitness 

            A relação entre neuro-endocrinologia e imunidade na velhice é definida 

como sendo: Mudanças que ocorrem com o passar do tempo e eventualmente, 

associadas com enfraquecimento funcional e redução da habilidade para manter 

a homeostase.

  Entre as mais expressivas consequências do envelhecimento em 

relação ao sistema imunológico é a involução do timo e o subsequente  

declínio das populações de linfócitos T. O timo é o relógio biológico para o 
12

envelhecimento imunológico . 

 É demonstrado que embora o timo conserve a capacidade para rejuvenescer, o ambiente 

envelhecido não suporta um timo funcional, e que fatores extrínsecos estão envolvidos na função do timo. 

Já existem evidências claramente sustentadas de uma relação integrada do sistema neuroendócrino e a 

fisiologia do timo. O mais importante eixo de influencia sobre a função do timo é o eixo hipotálamo-pituitária-
12

adrenal (HPA) . 

 Os extratos de timo contém substâncias que podem minimizar os efeitos do envelhecimento 

causado pelo ambiente em indivíduos idosos. Estes efeitos refletem-se sobre o aumento na funcionalidade 

do timo e, consequentemente, sobre a resposta imunológica, agindo sobre o sistema neuroendócrino, 
13induzindo a manutenção de um ciclo que foi muito ativo até os 20 anos de idade . 

+ =
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  Uma quantidade substancial de evidências demonstram que os 

sistemas neuroendócrino e imunológico participam, utilizando os 

mesmos receptores de superfície e sistemas de informação em uma 

rede de integrada, seguindo uma comunicação bidirecional. O timo tem 

efeito profundo sobre o sistema neuroendócrino, assim como, o 
2,12sistema endócrino sobre o timo. 
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TIMULINA Extrato de Células Tímicas Imunomodulador Forma Farmacêutica: Pó Liófilo + Solução Diluente Via de Administração: USO SUBCUTÂNEO PROFUNDO - SC APRESENTAÇÃO :Frasco ampola de 

vidro âmbar com 2 mg de extrato de células tímicas liofilizado, mais ampola de vidro incolor com 1 mL de Solução Diluente. USO ADULTO E PEDIÁTRICO. COMPOSIÇÃO: Cada frasco-ampola de uso único 

contém 2 mg de pó liofilizado de extrato de células tímicas para solução injetável. Excipientes: Manitol e Cloreto de Sódio Diluente: Cada ampola de Diluente contém 1 mL de Água pra Injeção 

INFORMAÇÕES AO PACIENTE: Excipientes: Manitol e Cloreto de Sódio Diluente: Cada ampola de Diluente contém 1 mL de Água pra Injeção. INFORMAÇÕES AO PACIENTE 1- PARA QUE ESTE 

MEDICAMENTO FOI INDICADO? Timulina é um imunomodulador e atua no tratamento de baixa resistência imunológica. 2- COMO ESTE MEDICAMENTO FUNCIONA? Timulina é um medicamento 

utilizado no tratamento da baixa imunidade e atua na diferenciação de linfócitos, formando plasmócitos e sintetizando anticorpos específicos, aumentando assim as defesas do organismo. 3- QUANDO 

NÃO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO? Este medicamento é contra indicado para pacientes com hipersensibilidade conhecida aos componentes da fórmula.  Pacientes transplantados ou portadores de 

doenças autoimunes não devem fazer uso deste medicamento. Informar ao médico caso de gravidez, amamentação ou se ocorrer gravidez durante o tratamento. 4- O QUE DEVO SABER ANTES DE USAR 

ESTE MEDICAMENTO? Siga a orientação do seu médico, respeitando os horários, as doses e a duração do tratamento. Em caso de dúvidas, informar ao seu médico o aparecimento de reações 

desagradáveis. Não existem relatos sobre interação medicamentosa dos componentes da fórmula com outros medicamentos, alimentos, plantas medicinais e nos exames laboratoriais. Não interrompa o 

tratamento sem o conhecimento do seu médico. Informe ao seu médico ou cirurgião-dentista se você está fazendo uso de algum outro medicamento. Não use medicamento sem o conhecimento do seu 

médico. Pode ser perigoso para a sua saúde.Timulina é um imunomodulador e atua no tratamento de baixa resistência imunológica.5-ONDE, COMO E POR QUANTO TEMPO POSSO GUARDAR ESTE 

MEDICAMENTO? Deve ser conservado na embalagem original em local seco, ao abrigo da luz direta e em temperatura ambiente entre 15ºC e 30ºC. Desde que respeitadas as condições de armazenamento, 

este medicamento pode ser guardado pelo tempo do seu prazo de validade, 36 meses. Após reconstituído, o medicamento deve ser todo utilizado, não sendo recomendado seu armazenamento. Número 

de lote e datas de fabricação e validade: vide embalagem. Não use medicamento com prazo de validade vencido.Para sua segurança, mantenha o medicamento na embalagem original. Depois de aberto, 

este medicamento pode ser utilizado até o fim do seu prazo de validade. Características do medicamento: Timulina é apresentado como pó branco + diluente límpido e incolor. Após reconstituição, o 

medicamento se apresenta como solução límpida e de coloração incolor à levemente castanha.Antes de usar, observe o aspecto do medicamento.Caso você observe alguma mudança no aspecto do 

medicamento que ainda esteja no prazo de validade, consulte o médico ou o farmacêutico para saber se poderá utilizá-lo.Todo medicamento deve ser mantido fora do alcance das crianças. 6- COMO DEVO 

USAR ESTE MEDICAMENTO? Este medicamento foi prescrito especialmente para você; portanto, não permita que outras pessoas o utilizem. Utilize cada agulha, frasco-ampola e seringa apenas uma única 

vez. 6.1. Antes de administrar o medicamento  - Lave as suas mãos É importante que as suas mãos e todos os utensílios que você vai utilizar estejam os mais limpos possíveis. 6.2. Coloque tudo o que vai 

precisar sobre uma superfície limpa: − O frasco-ampola contendo o pó liofilizado; − A ampola contendo o diluente; − Uma seringa estéril e descartável; − Algodão ou gaze umedecidos em álcool. 6.3. 

Misturando o Pó e o diluente para preparar seu medicamento Retirar toda parte central do lacre do frasco ampola de diluente − Por baixo da tampa plástica existe uma tampa de borracha não a retire do 

frasco. − Limpe o anel de alumínio e a tampa de borracha com o algodão ou gaze umedecidos em  álcool. − Para abrir a ampola com diluente, quebre o bico da ampola na marcação circular. − Com auxilio da 

seringa, retirar todo volume de água contido na ampola (1mL). − Injete a água no frasco-ampola, pressionando lentamente o êmbolo da seringa para baixo. Não utilize nenhum outro tipo de água.  − Deixe a 

seringa na tampa de borracha. 6.4. Misturar o pó e a água no frasco-ampola  − Segurando cuidadosamente o frasco e a seringa, agite suavemente para misturar o pó e a água. Uma vez misturados, verifique 

se a solução está límpida e sem partículas.  6.5. Encher novamente a seringa com o medicamento a partir do frasco-ampola  − Virar o frasco-ampola de cabeça para baixo. − Puxe o êmbolo para trás para 

retirar o medicamento do frasco, aspirando para dentro da seringa. − Se ficar alguma solução no frasco-ampola, puxe a agulha para trás até que a abertura da agulha esteja bem próxima do interior da tampa 

de borracha. Se você olhar pela lateral através do espaço na tampa de borracha, poderá controlar o movimento da agulha e do líquido.  − Certifique-se de que aspirou todo o conteúdo do frasco-ampola.6.7. 

Limpar o local de injeção − Escolha um local para a injeção na parte posterior do braço. − Limpe a pele do local de aplicação da injeção com algodão ou gaze umedecidos em álcool, utilizando movimentos 

lineares.6.8. Introduzir a agulha na pele − Segure a seringa com uma mão, como se estivesse segurando uma caneta. − Com a outra mão faça suavemente uma prega na pele, segurando-a firmemente. − 

Com cuidado, introduza a agulha cinza completamente na pele num ângulo de aproximadamente 45 a 90º. Em seguida, solte a pele.− Empurrar lentamente o êmbulo aplicando todo o volume contido na 

seringa. − Retirar cuidadosamente a seringa da pele.Uso Adulto – Após reconstituição, aplicar volume total (1 mL). Timulina deve ser aplicado por via Subcutânea profunda de 7/7 dias ou a critério do médico 

assistente (10/10 dias ou 15/15 dias, dias alternados ou diariamente). A duração do tratamento fica a critério médico. Uso Pediátrico - Após reconstituição, aplicar metade do volume total (0,5 mL). Timulina 

deve ser aplicado por via Subcutânea profunda de 7/7 dias ou a critério do médico assistente (10/10 dias ou 15/15 dias, dias alternados ou diariamente). A duração do tratamento fica a critério médico. 

Utilizar seringas estéreis descartáveis. Via de Administração: Uso subcutâneo profundo - SC  Este esquema poderá ser modificado de acordo com o médico assistente. Siga a orientação de seu médico, 

respeitando sempre os horários, as doses e a duração do tratamento. Não interrompa o tratamento sem o conhecimento do seu médico. 7-O QUE DEVO FAZER QUANDO EU ME ESQUECER DE USAR ESTE 

MEDICAMENTO? Dose omitida: Se houver omissão de uma dose, é recomendado aplicar outra assim que lembrar e dar continuidade ao tratamento mantendo o intervalo determinado entre as doses. 

Solicite sempre orientação do médico assistente.  Em caso de dúvidas, procure orientação do farmacêutico ou de seu médico. 8-QUAIS OS MALES QUE ESTE MEDICAMENTO PODE ME CAUSAR? Não são 

conhecidas a intensidade e freqüência das reações adversas. Nos vários experimentos já realizados, e baseados na experiência 4 clínica o produto demonstrou ser atóxico e desprovido de efeitos colaterais. 

Informe ao seu médico ou farmacêutico o aparecimento de reações indesejáveis pelo uso do medicamento. Informe a empresa sobre o aparecimento de reações indesejáveis e problemas com este 

medicamento, entrando em contato através do Sistema de Atendimento ao Consumidor (SAC). 9-O QUE FAZER SE ALGUÉM USAR UMA QUANTIDADE MAIOR DO QUE A INDICADA DESTE 

MEDICAMENTO? Em caso de superdose acidental, procure imediatamente o atendimento do médico assistente. Em caso de uso de grande quantidade deste medicamento, procure rapidamente socorro 

médico e leve a embalagem ou bula do medicamento, se possível. Em caso de intoxicação ligue para 0800 722 6001, se você precisar de mais orientações sobre como proceder.

Interação medicamentosa: seus efeitos podem ser reduzidos com o uso de corticóides.

Contra-indicação: durante a gravidez ou se o paciente faz uso de imunossupressores.
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