
Apoptus® Alimento complementar de 
suporte nutricional para 
animais que estejam a realizar 
tratamento oncológico



Apoptus® é um suplemento nutricional à base de extracto de gérmen de trigo fermentado através de um processo biotecnológico 
patenteado (FWGE) para conseguir obter um extracto rico em benzoquinonas modificadas que demonstraram ter propriedades 
imunomodeladoras.

Apoptus® é um suplemento nutricional que é obtido através de um processo de síntese muito semelhante ao suplemento nutricional 
Avemar®, destinado à medicina humana, do qual existem numerosas publicações científicas sobre o seu uso em processos 
oncológicos e doenças autoimunes.

O que é o 
Apoptus®?

1. Acção sobre determinadas células- alvo:

ICAM-1 (molécula de adesão 1)
Para poder atravessar a parede vascular e chegar às células 
tumorais, as células do sistema imunitário necessitam de um 
mediador celular (ICAM-1). Nas células tumorais existem menos 
ICAM-1 do que nas células normais, pelo que a infiltração de 
leucócitos no tecido tumoral é defeituosa.  O FWGE produz um 
incremento na concentração deste mediador, ajudando assim a 
que os leucócitos se infiltrem nos tecidos tumorais.

MHC-1 (complexo maior de histocompatibilidade de classe 1)
As células tumorais podem “enganar” o sistema imunitário 
“disfarçando-se” de células normais, através da expressão de 
uma proteína (MHC-1), que evita ser reconhecida pelas células 
“natural killers”. O FWGE reduz a expressão de uma proteína 
(MHC-1), permitindo que as células NK possam reconhecer e 
destruir as células tumorais diminuindo assim as actividades 
metastáticas.  

2. Dificultam a utilização 
da glucose para produzir 
DNA (molécula básica no 
processo de replicação 
celular),  desviando o seu 
metabolismo para a produção 
de ácidos gordos, que ajudam 
a combater a perda de peso 
normalmente associada a 
processos oncológicos.

3. Acções sobre outras células-
alvo secundárias:

RR (Ribonucleótido redutase): 
O bloqueio desta célula contribui 
para a diminuição da síntese de 
DNA nas células cancerígenas.

PARP (poliadenosina difosfato 
ribose): inibição da enzima 
PARP, danificando a reparação 
da cadeia de DNA das células 
cancerígenas.

COX (Ciclooxigenase): Parece 
existir também uma certa acção 
inibitória das ciclooxigenases  
COX-1 e COX-2, cuja expressão 
está aumentada em alguns tipos 
de tumores. 

Como actua o 
FWGE?
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Apoptus® está indicado 
como terapia dietética em 
animais de companhia que 
estejam a realizar tratamento 
oncológico mediante cirurgia, 
quimioterapia ou imunoterapia.

Apoptus® é um tratamento 
dietético que complementa 
mas que não substitui 
nenhuma medicação ou 
tratamento oncológico. 

Está recomendado administrar 
Apoptus® sem interrupção 
antes, durante e depois dos 
tratamentos oncológicos, 
em complementaridade ao 
tratamento aplicado.

 Quando se recomenda 
administrar Apoptus®?

As doses recomendadas podem ser duplicadas em caso de necessidade.
Os comprimidos são administrados directamente na boca. Em alternativa poderão ser partidos com facilidade com os dedos e 
misturados com a comida, em caso de necessidade.
Para assegurar uma adequada absorção devem ser administrados 2 horas antes ou depois de qualquer outra medicação, em especial 
se esta medicação incorporar vitamina C.
A administração de ácidos gordos ómega 3 simultaneamente com Apoptus®, potencia o efeito do produto. 

Que efeitos adversos 
pode causar?

Apoptus® demonstrou ser seguro inclusivamente em doses muito superiores à recomendada, não existindo nenhuma interacção 
descrita com qualquer dos fármacos utilizados habitualmente no tratamento de processos oncológicos. Algumas vezes poderão ser 
observadas fezes com uma consistência mais mole que o habitual.

Como se administra  
Apoptus®?

PAUTA DE DOSIFICAÇÃO DIÁRIA

1 comprimido por cada 5 kg

1 comprimido por cada 5 kg

1 comprimido por cada 10 kg durante 2 meses.

1 comprimido por cada 5 kg durante 3 meses. A partir dos 3 meses, é 
recomendável continuar com 1 comprimido por cada 10 kg durante, pelo menos, 
mais 2 meses.

ETAPA

Antes da quimioterapia

Durante a quimioterapia 
(até 1 semana depois do último ciclo)

A partir de 1 semana após o 
último ciclo

Após cirurgia de remoção do tumor sem 
realização de quimioterapia

ETAPA

Antes da quimioterapia

Durante a quimioterapia (até 1 semana 
depois  do último ciclo)

A partir de 1 semana após o último ciclo

Após cirurgia de remoção do tumor sem 
realização de quimioterapia

PAUTA DE DOSIFICAÇÃO DIÁRIA

Gatos < 5 kg

1 comprimido 

1 comprimido 

1/2 comprimido durante 2 meses.

1 comprimido durante 3 meses. A partir dos 
3 meses, é recomendável continuar com 
½ comprimido durante, pelo menos, mais 
dois meses. 

Gatos > 5 kg

2 comprimidos 

2 comprimidos 

1 comprimido durante 2 meses.

2 comprimidos durante 3 meses. 
A partir dos 3 meses, é recomendável 
continuar com 1 comprimido durante, 
pelo menos, mais dois meses.
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Ficha técnica

Composição: extracto de gérmen de trigo fermentado, frutose.
Aditivos: estearato magnésico, aromas naturais, carboximetilcelulose.

Valores nutricionais em matéria-seca:
Proteína bruta: mín. 12 %
Gordura bruta: máx. 4 %
Fibra bruta: máx. 2 %
Cinzas brutas: 4 %
Humidade: máx. 8 %

Indicações:
Apoptus® é um suplemento nutricional à base de extracto de gérmen de trigo fermentado 
através de um processo biotecnológico que proporciona uma fonte de componentes 
biológicos activos que contribuem para melhorar a resposta imunitária.
Apoptus® está indicado como suporte nutricional para animais que estejam a realizar 
tratamento oncológico mediante: cirurgia, radioterapia, quimioterapia ou imunoterapia. 
Também se encontra indicado como suporte nutricional em patologias onde seja importante 
reforçar o sistema imunitário. Apoptus® é um suporte nutricional que não substitui qualquer 
medicação ou tratamento oncológico.

Espécies de destino: Cães e gatos.

Posologia:
Como suplemento nutricional para a melhoria da condição geral deverá ser administrado 1 
comprimido por dia para cada 10 Kg de peso. 
Como coadjuvante de tratamentos de quimioterapia ou após a remoção de um tumor a dose 
recomendada é de 1 comprimido para cada 5 Kg de peso que pode ser duplicada em caso 
de necessidade e sempre de acordo com as indicações do médico veterinário.
Apoptus® deverá ser administrado ininterruptamente durante o tratamento oncológico. 
Posteriormente, pode ser administrada uma dose de manutenção de 1 comprimido 
por cada 10 Kg.  
Os comprimidos são administrados directamente na boca. Em alternativa poderão ser 
partidos facilmente com os dedos e misturados com a comida sempre que necessário. 

Contraindicações:
Não administrar no caso de intolerância à frutose ou a algum dos componentes do produto.

Efeitos adversos:
Apesar de pouco frequente, poderão aparecer fezes mais moles.

Interacções:
Apoptus® não deve ser administrado nas 2 horas antes ou depois de qualquer administração 
de Vitamina C.
Para evitar qualquer interacção com outras medicações, não deveremos administrar 
Apoptus®, 2 horas antes ou depois de qualquer outra medicação.

Conservação: 
Conservar o frasco sempre fechado e em lugar fresco e seco.

Distribuido em Portugal por:
Campifarma, LDA
T  211 929 009
F  211 929 008
Nº OP./REC.: V-PAA51396
Nº INT.DIST.: PT5AA565IT
E  info@campifarma.com
W  www.campifarma.com

Apoptus® é uma marca registrada 
propriedade da Urano Vet, S.L


