
 

 

 Alprostadil Fagron 
 
Material Técnico 
 
Identificação 
  
Grau: Farmacêutico (X) Alimentício ( )  Cosmético (  )  Reagente P.A. (  )
   
Uso:  Interno ( )  Externo (X)  
 
Especificação Técnica / Denominação Botânica: Análogo da PGE1 de grau farmacopeico livre de 
solventes com teor mínimo e máximo de alprostadil em base anidra, respectivamente 95,0 - 102,5%.  
 
Equivalência: Não aplicável.  
 
Correção:  

Teor: Não aplicável. 
Umidade / perda por dessecação: Não aplicável. 

Avaliar o fator correspondente ao teor e/ou umidade de acordo com lote adquirido verificando no 
certificado de análise e também sob avaliação farmacêutica da especificação e da prescrição. 
 
Fórmula Molecular: C20H34O5. 
 
Peso Molecular: 354.5 g/mol. 
 
DCB: 00600 - Alprostadil. 
 
CAS: 745-65-3. 
 
INCI: Não aplicável.  
 
Sinonímia: Alprostadiili; Alprostadilis; Alprostadilum; Alprosztadil; PGE1; Prostaglandin E1. 
 
Aparência Física: Pó cristalino branco ou ligeiramente amarelado. 
 
Composição: Substância isolada.  
 

Características Especiais  
                                                   

 Produto de origem sintética      
 

Aplicações  
 
Propriedades:  

• É uma prostaglandina que induz vasodilatação.  
• Previne agregação plaquetária. 

 
Indicações:  

• Usada principalmente em disfunção erétil. 
• Alprostadil em Pentravan® é seguro e eficaz em pacientes com disfunção erétil (DE), 

especialmente quando os inibidores de fosfodiesterase-5 (IPDE-5) são ineficazes, 
contraindicados ou quando o paciente é intolerante aos seus efeitos adversos. 



 

 

• Usada em doença cardíaca congênita do neonato; alprostadil é usado na forma de infusão 
venosa, para manter o fechamento do ducto arterial em neonatos com doença cardíaca 
congênita até que a cirurgia seja possível. 

• Transtorno da excitação sexual feminina. 
 

Vias de Administração / Posologia ou Concentração:  
Disfunção erétil: intracavernosa, intrauretral e transdérmica (disponível em alguns países para 
disfunção erétil e sob investigação para disfunção sexual feminina). A PGE1 não é efetiva por via oral, 
seu sucesso na DE depende de ser injetada no corpo cavernoso, administrada por via intrauretral ou 
administrada em uma formulação local. 
 
Injeção intracavernosa:  Iniciar com 2,5 mcg e ir aumentando até estabelecimento da dose. A faixa 
ideal é de 5 a 20 mcg, não devendo ultrapassar 60mcg. Estabelecida a dose adequada a posologia é 
até 3 vezes por semana com intervalo mínimo de 24 horas entre as doses. 
 
Aplicação intrauretral: 200 mcg e 1000 mcg (para a maioria dos pacientes, especialmente aqueles com 
comorbidades agravantes do quadro clínico ou pós-cirúrgicos a partir de 500 mcg). Iniciar com 500 
mcg e pode ser aumentada até 1000 mcg conforme a resposta. 
 
Trantorno da excitação feminina: 100 a 2.000mcg, embora os melhores resultados foram entre 500 a 
1.000mcg. 
 
Observações Gerais: Não aplicável. 
 

Farmacologia  
 
Mecanismo de Ação: A Prostaglandina E1 
(PGE1) relaxa músculo liso contraído por ação da 
norepinefrina. Alprostadil é o análogo sintético 
equivalente a prostaglandina E1 (PGE1). Liga-se 
em receptores de PGE1 e a resposta no 
relaxamento do músculo liso é mediada pelo 
AMPc, utilizando, portanto uma via metabólica 
diferente dos IPDE-5, que estimulam GMPc, via 
estímulo ao NO  endotelial. 
 

  



 

 

Efeitos Adversos:  
Infusão endovenosa: 

 Crianças com doenças cardíacas congênitas: apneia, febre, rubor, hipotensão, bradicardia, 
taquicardia, diarreia e convulsões. Enfraquecimento da parede do ducto arterial e artéria 
pulmonar pode ocorrer após infusão prolongada. 

 Em adultos: cefaleia, rubor, hipotensão, diarreia, dor e inflação no local da infusão. 
 
Aplicação intracavernosa: ereção dolorosa, reações locais como fibrose, nódulos fibróticos e doença 
de Peyronie’s. Priapismo pode ocorrer. Efeitos sistêmicos são pouco comuns, o mais comum é 
hipotensão. 
 
Aplicação intrauretral: ereção dolorosa, reações locais como dor na uretra e ardência são relativamente 
comuns em geral de curta duração e transitórias.  Não são relatados casos de fibrose ou priapismos e 
nem efeitos sistêmicos. Em um percentual de pacientes que varia de 10 a 20%,  o Alprostadil 
intrauretral (em Pentravan®) pode provocar ardência,  devido à hiperemia provocada pelo efeito 
vasodilatador local de Alprostadil. A literatura relata como uma reação de leve à moderada, transitória 
e de curta duração. Na experiência prática esta reação costuma ser leve e durar alguns minutos e, em 
geral,  não interfere no seguimento do tratamento. Caso o paciente não tolere a reação descrita deve 
ser avaliado junto com o médico a possibilidade de seguimento ou descontinuação do tratamento. 
 
Aplicação vaginal: o Alprostadil vaginal (em Pentravan®) pode provocar ardência,  devido à hiperemia 
provocada pelo efeito vasodilatador local de Alprostadil. A literatura relata como uma reação de leve à 
moderada, transitória e de curta duração. 
 
Contraindicações / Precauções: Alprostadil deve ser evitado em neonatos com síndrome de 
desconforto respiratórios e deve ser usado com restrições em neonatos com propensão a hemorragia. 
Deve ser monitorado status de pressão sanguínea e respiratória durante a infusão. 
Evitar aplicação intracavernosa ou intra-uretral em paciente com deformidades penianas ou com 
anemia falciforme, mieloma, leucemias ou outras condições que predisponham a ereção prolongada 
(priaprismo).  
Não deve ser ministrado em pacientes com alergia ou sensibilidade ao Alprostadil ou em mulheres 
gestantes e lactantes. 
 

Referências Científicas  
 
Disfunção Erétil (DE) 
 
A saúde sexual é considerada um reflexo da saúde geral e a disfunção sexual masculina tem impacto 
negativo na qualidade de vida, tanto do homem, como do casal. A disfunção erétil (DE) é a principal 
disfunção sexual masculina, com prevalência de até 50% dos homens com mais de 40 anos. Destes, 
20% têm disfunção erétil moderada a severa, o que representa 152 milhões em todo o mundo, em 
várias faixas etárias.  
 
A DE é comumente associada à comorbidades sistêmicas como hipertensão, diabetes, doença arterial 
coronariana, comprometimento neurológico periférico, declínio androgênico (DAEM) ou a hábitos como 
tabagismo e sedentarismo. A prevalência aumenta com a idade e fatores como uso de medicamentos 
ou intervenções cirúrgicas podem interferir negativamente na função sexual.  
 
A terapia oral com inibidores de fosfodiesterase-5 (IPDE-5) é considerada a primeira linha de 
tratamento, com eficácia e segurança respaldadas na literatura científica desde a década de 90. 
Porém, a terapia oral apresenta elevados índices de desistência devido à falta de resposta clínica 
(cerca de 30 % dos pacientes não apresentam resposta satisfatória), intolerância aos efeitos adversos 
ou contraindicações absolutas.  
 
As injeções intracavernosas de alprostadil, são consideradas segunda linha de tratamento. 
Apresentam elevada eficácia, porém sua natureza invasiva e o desconforto na administração 
ocasionam índices de desistência de 40% a 50%. Em uma pesquisa recente, mais de 53% dos 
pacientes pesquisados elegeram a via tópica como preferência para o tratamento da DE, portanto, o 



 

 

tratamento local da DE representa um desafio ao médico, tanto em termos de eficácia, como também 
de adesão do paciente. 
Estudos clínicos de fase II e III no tratamento da disfunção erétil  
 
Estudos clínicos de fase II e III foram conduzidos para avaliar a eficácia e segurança de alprostadil 
tópico em um promotor de permeação transdérmica. O tratamento com alprostadil administrado 
topicamente, por via intrauretral, apresentou melhora significativa nas ereções, foi bem tolerado e 
considerado seguro para os pacientes e parceiras, sendo a maior parte dos efeitos adversos leves a 
moderados, de curta duração e restritos ao local da aplicação. Tais efeitos corresponderam à dor 
urogenital e irritação local. Nenhum caso de priapismo foi reportado.  
 
A dose foi ajustada conforme a condição clínica dos pacientes e a resposta facilitou significativamente 
a função erétil na maioria dos casos. Os resultados demonstraram que alprostadil em um sistema 
promotor de permeação transdérmico, foi eficaz e bem tolerado em diferentes formas e intensidades 
de disfunção erétil em um amplo percentual de pacientes em tratamento.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Evidências clínicas na reabilitação peniana 
 
Evidências clínicas atuais indicam alprostadil tópico ou intrauretral como tratamento diários em doses, 
geralmente, insuficientes para ereção completa, porém adequadas para estímulo vascular constante, 
possibilitando inclusive, tratamento de reabilitação peniana pós prostatectomia radical (PR). A DE 
permanece uma complicação comum que afeta a qualidade de vida dos pacientes submetidos à 
prostatectomia radical (PR), os índices de DE após PR estão entre 60 e 70 % dos pacientes e muitos 
levam alguns anos para recuperar a função sexual espontânea.  
 
A reabilitação peniana vem ganhando atenção e opções terapêuticas têm sido investigadas, mais de 
80% dos especialistas recomendam algum tratamento de reabilitação peniana para os pacientes. É 
importante iniciar o tratamento o mais rápido possível após a cirurgia, comumente o tratamento deve 
ser iniciado após a retirada do cateter e mantido por 12 a 18 meses. Alprostadil Fagron em Pentravan® 
pode ser usado isoladamente ou em combinação com outros fármacos, como a principal opção 
terapêutica para pacientes que precisam de reabilitação peniana pós prostatectomia radical. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
Disfunção sexual Feminina 
 
Nos últimos anos houve um crescente interesse em avaliar a prevalência e o ideal tratamento da 
disfunção sexual feminina. 
A disfunção sexual feminina está presente em mulheres de diferentes idades e etnias. Estima-se que 
40 a 45% das mulheres apresentam algum grau ou condição de disfunção sexual. 
A disfunção sexual feminina é considerada um termo amplo que abrange uma variedade de condições 
e queixas sexuais que causam sofrimento às mulheres. Uma das queixas mais relatadas nas mulheres 
envolve o distúrbio da excitação sexual. 
A excitação sexual nas mulheres está relacionada ao sistema nervoso central e ao sistema nervoso 
periférico ou vulvar. A excitação sexual consiste na percepção de prazer na região vulvar e vaginal que 
originará o prazer sexual. 
Fisicamente, a genitália intumesce pelo aumento de sangue na região ocasionando a lubrificação 
vaginal pela umidade. É uma sensação de prazer na vulva e na vagina que gera sensação de prazer 
sexual. 
Distúrbios no fluxo sanguíneo e estimulação vulvar podem reduzir a excitação genital e central. Assim, 
melhorar o fluxo sanguíneo local com vasodilatadores de ação local pode levar a um aumento da 
excitação sexual. 
 

Evidências clínicas no Transtorno da Excitação Feminina 
 
Estudo Piloto 
 
Em um estudo piloto randomizado, duplo-cego e controlado por placebo e cruzado 8 mulheres com 
distúrbio de excitação sexual fizeram uso de Alprostadil tópico com as dosagens de 500mcg, 
1.000mcg e 2.000mcg. 
Os dados preliminares deste estudo piloto apoiam a eficácia e segurança de doses intravaginais de 
Alprostadil em mulheres com distúrbio de excitação sexual, além de colaborar com aumento da 
excitação. 
 
Avaliação da Hemodinâmica local 
 
Em um estudo com 18 mulheres foi realizado ultrassonografia duplex do clitóris para avaliar 
alterações hemodinâmicas locais antes e após aplicação tópica de Alprostadil.  
Todas as pacientes demonstraram ingurgitamento labial e clitorial, aumento significativo no fluxo 
sanguíneo do clitóris e 72% relataram uma agradável sensação de calor e nenhum efeito colateral 
sistêmico foi encontrado. 
 
Estudo Clínico 
 
Em um estudo de fase 2 randomizado, duplo-cego, controlado por placebo em 94 mulheres com 
distúrbio de excitação sexual feminina, avaliou-se a eficácia e a segurança de três doses do alprostadil. 
As doses eram de 500 mcg, 1000 mcg e 1500 mcg de Alprostadil para ser aplicado na área vulvar 
antes do coito por um período de 6 semanas. 
A taxa de sucesso de excitação foi mais alto no grupo de Alprostadil 1000 mcg. Os eventos adversos 
foram geralmente leves ou moderados em intensidade e envolveram principalmente reações 
localizadas na área genital. 
 
Estudo multicêntrico, randomizado, controlado por placebo e cruzado avaliaram em 79 mulheres com 
distúrbio de excitação sexual feminina o uso de Alprostadil nas doses de 100mcg e 400mcg. Após 
aplicação do Alprostadil os efeitos sobre a excitação iniciaram, porém o pico máximo de satisfação 
com a excitação sexual foi entre 15 a 30min após aplicado.  
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
Porcentagem das respostas após aplicação do Alprostadil 

 
 
Estudo multicêntrico, randomizado, duplo-cego, controlado por placebo e cruzado com 400 mulheres 
com distúrbio de excitação sexual feminina fizeram uso de Alprostadil em diferentes doses, 500mcg, 
700mcg e 900mcg. 
 
Os resultados do estudo demonstram que o Alprostadil melhora as taxas de sucesso de excitação 
sexual. 
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Farmacotécnica  
 
Estabilidade (produto final): Não encontrado nas referências consultadas. 
 
pH Estabilidade (produto final): Não encontrado nas referências consultadas. 
 
Solubilidade: Praticamente insolúvel em água, solúvel em etanol.  
Observação: para preparações transdérmicas em Pentravan®, indicamos o uso de Transcutol® P  para 
solubilização. 
 
Excipiente / Veículo Sugerido / Tipo de Cápsula: Em preparações transdérmica indicamos em 
Pentravan®. 
 
Orientações Farmacotécnicas: 

• Saúde Masculina  
As instruções abaixo, assim como a Instrução de envase e montagem do sistema aplicador Airless 
Pen® estão contidas no Manual de Instruções de Preparo que acompanha o kit Alprostadil Fagron + 
Sistema Airless Pen. 
 

Alprostadil Fagron em Pentravan® 
em sistema aplicador Airless Pen 

 
Materiais 

Alprostadil Fagron 10 mg  
Airless Pen  1 un 
Estojo térmico 1 un 
Recomendações de uso  1 un 
Instruções de preparo 1 un 

 

Instruções de preparo: 
1. Cada embalagem contêm 10mg do Alprostadil Fagron. 
2. Para cada preparação, correspondente a 100 mcg/1 pump (0,02 g), utilizar 1 embalagem (total 

de 10 mg para preparação de 1,5 g), para compensação de perdas na extração do Alprostadil 
da embalagem e também no processo de preparo e envase. 

3. Fazer a solubilização do Alprostadil Fagron utilizando Transcutol® P na proporção de 20% p/p 
da preparação (correspondente a 0,3g de Transcutol® P para 1,5 g de preparação final). 

4. Para assegurar a retirada do conteúdo total do frasco e reduzir a possibilidade de perda, 
sugerimos dividir a quantidade total de Transcutol® P em 2 adições e fazer a homogeneização 
cuidadosamente, rinsando o interior do frasco com o Transcutol® P para dissolução completa 
de Alprostadil Fagron. 

5. Incorporar a solução de Alprostadil Fagron dissolvida em Transcutol® P em Pentravan® 
previamente pesado em quantidade suficiente para completar 1,5 g da preparação. Realizar 
esta etapa cuidadosamente para garantir que todo Alprostadil Fagron seja retirado do frasco. 

6. Finalizar a preparação homogeneizando completamente. Como sugestão, esta etapa pode ser 
realizada em vidro de relógio, desta forma minimizando perdas de processo. 

7. Envasar em Sistema Aplicador Airless Pen® (conforme orientação de montagem).  
8. Levar ao refrigerador por tempo suficiente para que o produto atinja temperatura ideal (entre 2 

e 8ºC), antes da dispensação ao paciente. 

 
Importante:  

I. Ao utilizar 10 mg de Alprostadil Fagron para cada preparação e ao preparar o total de 1,5 
g de preparação, estão sendo consideradas as possibilidades de perdas durante o 
processo de preparo e envase e também a quantidade excedente preparada para 
compensação do volume residual retido no aplicador Airless Pen®. 

II. A preparação de 1,5 g corresponde a 50 pumps (+ou- 10%),  
III. Manter a formulação sob refrigeração (2 a 8°C). Ao dispensá-la ao paciente, acondicioná-

la no estojo térmico juntamente com o folder de instruções de uso que o acompanha.  



 

 

IV. Orientar o paciente durante a dispensação que o estojo térmico permite conservação da 
temperatura por até 3horas e, portanto, é necessário colocar o produto sob refrigeração 
dentro deste prazo. 

V. Transcutol® P é o solvente ideal para esta formulação pois, além de apresentar sinergia 
com Pentravan®, colaborando com a permeação do IFA, apresenta grau farmacêutico, 
que possibilita seu uso seguro em mucosas e através da pele. 

VI. Atenção na montagem do Aplicador Airless Pen com relação ao travamento da esfera 
metálica. Esse processo garante o vácuo e consequentemente a saída do produto da 
embalagem. Após finalizada a montagem do Aplicador Airless Pen não será mais possível 
abri-lo. 
  

Formulação 
Alprostadil Fagron 10 mg 
Transcutol® P 20% 
Pentravan®  qsp 1,5 g 

 
• Saúde Feminina  

 
As instruções abaixo, assim como a Instrução de envase da embalagem Topi-CLICK® Micro estão 
contidas no Manual de Instruções de Preparo que acompanha o kit Alprostadil Fagron 
 
1. Cada embalagem contém 10 mg do Alprostadil Fagron. 
2. Para cada preparação, correspondente a 100 mcg / 1 click (0,05 g), utilizar 1 embalagem (total de 
10 mg para preparação de 4 g). 
3. Fazer a solubilização do Alprostadil Fagron utilizando Transcutol® P na proporção de 20% p/p da 
preparação (correspondente a 0,8 g de Trascutol® P para 4 g de preparação final). 
4. Para assegurar a retirada do conteúdo total do frasco e reduzir a possibilidade de perda, é 
aconselhado dividir o total de Transcutol® P em 2 adições e fazer a homogeneização cuidadosamente, 
rinsando o interior do frasco com o Transcutol® P para dissolução completa de Alprostadil Fagron. 
Realizar esta etapa cuidadosamente para garantir que todo Alprostadil Fagron seja retirado do frasco. 
5. Incorporar a solução de Alprostadil Fagron dissolvida em Transcutol® P em Pentravan® previamente 
pesado em quantidade suficiente para completar 4 g da preparação. 
6. Homogeneizar e adicionar ácido lático com quantidade suficiente para pH entre 4,0 a 4,5. 
7. Finalizar a preparação homogeneizando completamente. 
8. Transferir o conteúdo para uma seringa, cuja o bico Luer-Lock (rosca dupla). 

 
9. Retirar todo o ar da seringa. 
10. Enroscar o bico do Topi-CLICK® Micro na seringa com o contéudo de Alprostadil Fagron em Pentravan®. 

 
11. Acionar o êmbolo da seringa para que o conteúdo seja transferido para Topi-CLICK® Micro. 
12. Após envasar todo conteúdo para o Topi-CLICK® Micro, coloque a ponta do aplicador e pressionar 
empurrando para baixo contra uma superfície dura. 



 

 

 
13. Girar a base até a primeira saída do produto. 

 
14. Enroscar a tampa de maneira firme para proteger a ponta e rotule. 
15. Levar ao refrigerador por tempo suficiente para que o produto atinja temperatura ideal (entre 2º C e 8º C), 
antes da dispensação à paciente. 
 

Vantagens da embalagem Topi-CLICK® Micro 
• Proteção UVA e UVB – ideal para insumos fotossensíveis; 
• Dispositivo altamente preciso; 
• Vazão controlada de 0,05 mL; 
• Sistema de aviso que auxilia a paciente solicitar a reposição da medicação a tempo; 
• Clicks sonoros, visiveis e táteis; 
• Inovadora forma triangular que permite manejo preciso; 
• Reciclável; 
• Desenvolvidos com materiais complacentes com o FDA; 
• Livre de Ftalato. 

 
Sistema de aviso REFILL Bagde™ auxilia a paciente solicitar a reposição da medicação a tempo 
Quando a linha preta no topo do embolo alcançar a linha demarcada abaixo da palavra REFILL é 
sinal que restam aproximadamente 32 clicks. 
Já quando a linha preta no topo do embolo ultrapassar toda a palavra REFILL – na demarcação, 
restam aproximamentente 12 clicks. 
 
Material necessários 
Alprostadil 10 mg 
Topi-CLICK® Micro 1 un 
Estojo térmico 1 un 
Recomendação de uso 1 un 
Instruções de preparo 1 un 
Seringa com bico Luer-Lock (rosca dupla). 
 
Compatibilidades (para veículos): Não aplicável. 
 



 

 

Capacidade de Incorporação de Ingredientes Farmacêuticos (para veículos): Não aplicável. 
 
Incompatibilidades: Não encontrado nas referências consultadas. 
 
Conservação / Armazenamento do insumo farmacêutico definido pelo fabricante: Conservar sob 
refrigeração entre 2 e 8º.C. 
 
Conservação / Armazenamento do produto final definido pelo farmacêutico RT da farmácia: De 
acordo o critério de conservação do insumo definido pelo fabricante, sugerimos fortemente conservar 
sob refrigeração entre 2ºC e 8ºC, porém cabe também avaliação farmacêutica conforme a formulação, 
sistema conservante e condições do produto. 
 

Formulações  
 

Saúde Masculina 
 
Tratamento individualizado para disfunção erétil 
 
O tratamento com Alprostadil Fagron em Pentravan® deve ter a dose ajustada pelo médico conforme 
cada caso, podendo variar entre 200 mcg e 1000 mcg (a maioria dos pacientes, especialmente aqueles 
com comorbidades agravantes do quadro clínico ou pós-cirúrgicos apresentam resultados superiores 
a partir de doses de 500 mcg).  
 
Para assegurar a precisão da quantidade aplicada de Alprostadil Fagron, a Fagron desenvolveu o 
sistema aplicador Airless Pen®, no qual cada pump contém 100 mcg. A dose total prescrita deve ser 
inserida no meato uretral sem intervalo entre um pump e outro. O sistema aplicador Airless Pen® 
possibilita o uso de Alprostadil Fagron em Pentravan® de forma segura e indolor. 

 
Uso intrauretral 

Tratamento para disfunção erétil – uso 3 x / semana ou por demanda 

Alprostadil Fagron 100 mcg / 1 pump 

Pentravan® qsp 50 pumps 

Airless Pen® 1 un 

Posologia: Aplicar o número de pumps indicado (entre 5  e 10 pumps)  no mínimo 3 
vezes por semana,  podendo ser utilizado de 5 a 30 minutos antes da atividade sexual. 
Manter  um intervalo de 24 horas entre as aplicações. Considerar que cada pump contém 
100 mcg de Alprostadil Fagron.  
 
Modo de aplicar: Inserir a ponta de silicone do Airless Pen por cerca de 5 mm 
diretamente ao meato uretral na glande e acionar êmbolo do aplicador até o final (sem 
intervalo entre um pump e outro) o número de vezes indicado. Caso parte do produto não 
penetre no orifício, permanecendo sobre a pele, deve-se massagear suavemente até que 
o produto seja absorvido (em média 15 segundos). Idealmente, quanto maior a 
quantidade de produto introduzido na uretra maior é a eficácia. 

 

Tratamento de reabilitação peniana – uso diário 

Alprostadil Fagron 100 mcg / 1 pump 

Pentravan® qsp 50 pumps 

Airless Pen® 1 un 

Posologia: Aplicar 1 ou 2 pumps 2 vezes ao dia.  Para atividade sexual, substituir a 
aplicação diária pela dose ajustada necessária para ereção completa. Considerar que 
cada pump contém 100 mcg de Alprostadil Fagron.  
 



 

 

Modo de aplicar: Inserir a ponta de silicone do Airless Pen por cerca de 5 mm 
diretamente ao meato uretral na glande e acionar êmbolo do aplicador até o final (sem 
intervalo entre um pump e outro). É comum que parte do produto não penetre no orifício, 
permanecendo sobre a pele. Nesse caso, deve-se massagear suavemente até que o 
produto seja absorvido (em média 15 segundos). Idealmente, quanto maior a quantidade 
de produto introduzido na uretra maior é a eficácia. 

 
 
Alprostadil Fagron associado com mesilato de fentolamina em Pentravan® por 
via intrauretral 

Alprostadil 100 mcg / 1 pump 

Mesilato de Fentolamina 4 mg / 1 pump 

Pentravan® qsp 50 pumps 

Posologia: Aplicar o número de pumps indicado (entre 5 e 10 pumps) no mínimo 3 
vezes por semana, podendo ser utilizado de 5 a 30 minutos antes da atividade sexual. 
Manter um intervalo de 24 horas entre as aplicações. Considerar que cada pump 
contém 100 mcg de Alprostadil Fagron e 4 mg de Mesilato de Fentolamina. 

 
Uso associado com IPDE-5 

Uso associado em pacientes com baixa resposta aos IPDE-5 

Tadalafila 5 mg 

Cápsula Vegetal 1 un 

Posologia: Administrar 1 cápsula ao dia. 

+ 
Tratamento para disfunção erétil – uso 3 x / semana ou por demanda 

Alprostadil Fagron 100 mcg / 1 pump 

Pentravan® qsp 50 pumps 

Airless Pen® 1 un 

Posologia: Aplicar o número de pumps indicado (entre 5  e 10 pumps)  no mínimo 3 
vezes por semana,  podendo ser utilizado de 5 a 30 minutos antes da atividade sexual. 
Manter  um intervalo de 24 horas entre as aplicações. Considerar que cada pump contém 
100 mcg de Alprostadil Fagron.  
 
Modo de aplicar: Inserir a ponta de silicone do Airless Pen por cerca de 5 mm 
diretamente ao meato uretral na glande e acionar êmbolo do aplicador até o final (sem 
intervalo entre um pump e outro) o número de vezes indicado. Caso parte do produto não 
penetre no orifício, permanecendo sobre a pele, deve-se massagear suavemente até que 
o produto seja absorvido (em média 15 segundos). Idealmente, quanto maior a 
quantidade de produto introduzido na uretra maior é a eficácia. 

  



 

 

Saúde Feminina 

 
Transtorno da excitação sexual feminina por via vulvar 

Alprostadil Fagron 100 mcg / 1 click 

Pentravan® qsp 0,05 mL 

Aviar na embalagem Topi-CLICK® Micro com vazão calibrada em 0,05 mL. 

Posologia: Aplicar 5 a 10 Clicks na ponta do dedo indicador e massagear a área vulvar 
5 minutos antes da atividade sexual. 
Considerar que cada Click contém 100 mcg de Alprostadil Fagron. 
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