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Introdução Evolução
Paciente apresentou-se com múltiplas verrugas pe-

riungueais, acometendo quirodáctilos por aproximadamen-
te 3 anos. O paciente realizou diversos tratamentos prévios 
como eletrocauterização, crioterapia e bleomicina intrale-
sional, porém, sem sucesso terapêutico.

Devido à exuberância do quadro clínico e refrata-
riedade ao tratamento, optou-se pelo uso de Imuno TF com 
resolução das lesões em 2 meses.

Antecedentes

Ao exame

Conduta

Paciente do sexo masculino, 52 anos, empresá-
rio, de clínica privada, procurou atendimento dermato-
lógico em junho de 2017. Queixava-se de lesões com 
dorso de quirodáctilos direitos e esquerdos de evolução 
há mais de 3 anos.

Fez o uso tópico de solução de ácido salicílico 
16,5% e ácido lático 14,5% por 3 meses e não obte-
ve bons resultados. Estava em acompanhamento com 
a reumatologia, devido ao diagnóstico de espondilite 
anquilosante e fazia o uso de adalimumabe de maneira 
regular há 7 anos.

Ao exame clínico, apresentava placas verrucosas 
hiperqueratóticas em dorso de 1º, 4º e 5º quirodáctilos es-
querdos e em dorso de 1º e 2º quirodáctilos direitos e na 
dermatoscopia apresentava vasos trombosados, quadro 
sugestivo de verrugas virais periungueais.

O paciente realizou sessões mensais de eletrocau-
terização associada a cauterização química com ácido 
tricloroacético (ATA) 35%, alternado com crioterapia e uso 
domiciliar de diversas fórmulas queratolíticas (uréia 30% 
creme, ácido salicílico 16,5% e ácido lático 14,5% solução, 
ácido retinóico 0,1% creme, 5-fluoracil) por cerca de 15 me-
ses. Fez uso oral de zinco e homeopatia com glóbulos de 
Thuya CH50, porém sem sucesso terapêutico.

Optado pela realização de bleomicina intralesional 
em setembro de 2018, retornou após 30 dias com pouca 
resposta e surgimento de novas pápulas queratóticas em 
região palmar direita.

Em fevereiro de 2019, iniciou o tratamento com 
Imuno TF 100mg/ml, 2 gotas sublinguais, 3 vezes ao dia 
após as principais refeições. Paciente retornou após 2 
meses (abril de 2019), referindo resolução das lesões. 
Na consulta de seguimento, em maio de 2019, mantinha 
quadro de remissão e foi optado pela redução da dose 
para 2 vezes ao dia.

INFINITAS POSSIBILIDADES PARA
         O TRATAMENTO INDIVIDUALIZADO

Com uma experiência que antecede a marca, a Infinity Pharma® se consolidou 
como líder no mercado magistral, ao fornecer matérias-primas inovadoras 
e de credibilidade para as farmácias de manipulação, fatores que a tornaram 
especialista no tratamento individualizado, bem como referência na prevenção 
e inovação em produtos, serviços e conceitos para profissionais da saúde.

Inspirada no infinito, a empresa visa superar as expectativas de consumidores, 
prescritores e farmacêuticos magistrais, combinando qualidade, pesquisa e 
tecnologia em novas propostas para a individualização com ativos exclusivos.

Vencer barreiras, transpor limites e levar o que há de mais moderno para o 
mercado magistral, este é o objetivo da Infinity Pharma® . Uma marca que tem 
em seu DNA o espírito inovador e a evolução como peças fundamentais, capazes 
de transformar a marca líder do segmento, referência em prevenção e inovação 
do tratamento individualizado, em um modelo de negócios com uma identidade 
que representa uma nova visão para o futuro, com infinitas possibilidades.
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O único com fatores de transferência isolados.O único com fatores de transferência isolados.

Desenvolvido através de um processo tecnológico, Imuno TF é composto por fatores 
de transferência isolados, pequenas moléculas peptídicas que carregam a memória 
imunológica e atuam como mensageiros, estimulando o sistema imunológico, de forma não 
específi ca, a responder adequadamente a diferentes espécies de microrganismos. Dessa 
forma, ele é capaz de acelerar a resposta imunológica, além de estimular o crescimento de 
células de defesa e melhorar o seu funcionamento.

Dose Indicada:
Adultos: 50mg a 100mg ao dia.
Crianças (acima de 2 anos): 10mg a 20mg ao dia.
Crianças (abaixo de 2 anos): 0,1mg/kg, conforme orientação médica.

 é composto por fatores 

Acelera a 
resposta 

imunológica de
14 dias para até 

24 horas.

Dose Indicada:
Adultos: 50mg a 100mg ao dia.

Fortalece o sistema imunológico;
Atua como coadjuvante no tratamento de câncer;

Auxilia no tratamento de doenças crônicas e/ou autoimunes;
Reforça o sistema imunológico de crianças e idosos; 

Combate infecções virais, bacterianas, fúngicas e de repetição.

Aplicações

Indicação: Equilíbrio da microbiota e 
fortalecimento imunológico.

COMPOSTO PRÓ-IMUNIDADE

PRODUTO DOSAGEM AÇÃO

EpiCor™ 500mg

Composto de vitaminas, 
aminoácidos, oligossa-
carídeos, metabólitos, 

ß-glucans e antioxidan-
tes, efi caz no fortale-

cimento imunológico, 
prevenção de doenças 

oportunistas e saúde do 
intestino.

Imuno TF 100mg

Fatores de transferência 
isolados, que poten-
cializam e aceleram a 
resposta imunológica.

Excipiente 
Qsp 1 cáps.

Tomar 1 cápsula ao dia.Tomar 1 cápsula ao dia.

PRODUTO DOSAGEM AÇÃO

Imuno TF 50mg

Fatores de trans-
ferência isolados, 

que potencializam e 
aceleram a resposta 

imunológica.

Lactobacillus 
reuteri 108 UFC

Espécie residente do 
trato gastrointestinal, 
vaginal e bucal, que 
promove proteção e 
equilíbrio da micro-

biota local.

Lactobacillus 
helveticus 109 UFC

Espécie de microrga-
nismo que equilibra a 
microbiota e auxilia no 

controle do cortisol.

Excipiente 
Qsp 1 cáps.

Indicação: Prevenção contra infecções de repe-
tição como candidíase e herpes, causadas pela 

baixa imunidade.

COMPLEXO IMUNIZANTE


