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Alopecia

 Alopecia
Tratamento individualizado da queda capilar

A alopecia é o processo fisiológico que gera 
a queda ou perda prematura do pelo, sem 
que o mesmo seja renovado. 

Pode ser desencadeada por inúmeros 
fatores de ordem genética, autoimunes e 
hormonais, com redução parcial ou total de 
pelos em uma determinada área.

A alopecia pode ser classificada como 
definitiva, quando ocorre destruição 
completa do folículo piloso ou reversível, 
com interrupção do ciclo de crescimento, 
sem destruição ou atrofia dos folículos.

O tipo mais frequentemente observado é a 
alopecia androgenética. Estima-se que 70% 
dos homens e 40% das mulheres possam 
ser afetados ao longo da vida.

Tipos de alopecia
• Alopecia androgenética masculina e   
 feminina
• Alopecia areata
• Eflúvio telógeno
• Eflúvio anágeno

A influência das prostaglandinas na Alopecia
Recentes evidências científicas mostram que 
as prostaglandinas em equilíbrio controlam o 
crescimento do cabelo e que o desequilíbrio 
dessa via pode ocasionar a alopecia.

O desequilíbrio das prostaglandinas 
na alopecia é caracterizado por níveis 
aumentados de PGD2 (associada à ação 
inflamatória) e diminuição dos níveis de 
PGE2 e PGF2α (associada à diminuição da 
fase anágena do ciclo capilar).

Desequilíbrio das prostaglandinas

Estudo revela o papel 
das prostaglandinas na 
alopecia

Um estudo realizado com amostras de 
tecido do couro cabeludo de pacientes 
com alopecia androgenética observou 
que existe um desequilíbrio na 
concentração de prostaglandinas 
nesta região.

Este desequilíbrio leva à redução da 
fase de crescimento capilar (anágena) 
e aumento das fases de regressão 
(catágena) e queda (telógena). Isto 
gera uma miniaturização dos folículos 
capilares, que reduz a conversão 
de pelos velus em pelos terminais, 
diminuindo a densidade capilar.

O uso tópico de análogos de 
prostaglandinas foi eficaz no tratamento 
da queda capilar, promovendo aumento 
no comprimento e espessura dos fios.

Garza, Luis A., et al. “Prostaglandin D2 inhibits 
hair growth and is elevated in bald scalp of men 
with androgenetic alopecia.” Science translational 
medicine 4.126 (2012): 126ra34-126ra34.
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Terapia associada

Latanoprosta Fagron 0,005 %

Minoxidil Base 5 %

Espumil™ qsp 100ml

Posologia: Aplicação tópica nas áreas 
afetadas 1 vez ao dia.

Gel-creme para tratamento de cílios e 
sobrancelhas

Latanoprosta Fagron 0,005%

Fitalite™ qsp 5 g

Posologia: Aplicar na base do cílios e 
sobrancelhas 1 vez ao dia.

A combinação de ativos com ação específica 
em cada prostaglandina reestabelece o 
equilíbrio entre elas e otimiza o tratamento 
da alopecia.

• Prostaquinon™ inibe PGD2 pela   
ação anti-inflamatória e anti-oxidante,  
neutralizando a miniaturização do   
folículo piloso.

• Latanoprosta Fagron é um análogo de 
PGF2α, que promove o crescimento 
do folículo piloso na fase anágena e o 
espessamento do  cabelo.

• Minoxidil aumenta PGE2 e atua   
sinergicamente com a PGF2α,   
promovendo o crescimento do folículo.

Uso em cílios e sobrancelhas

Pacientes portadores de glaucoma unilateral, tratados com solução oftamológica contendo 
latanoprosta, foram avaliados a fim de verificar a incidência de hipertricose e hiperpigmentação 
de cílios e pelos adjacentes, comparado com o lado não tratado do paciente.

As diferenças entre o lado tratado com o lado que não recebeu tratamento foram: 
• Aumento do número de cílios das pálpebras superior e inferior.
• Aumento de pelos velus na pálpebra inferior, aumento de peso, espessura e curvatura.

Johnstone MA. Hypertrichosis and increased pigmentation of eyelashes and adjacent hair in the region of the ipsilateral eyelids 
of pacients treated with unilateral topical latanoprost. Am J Ophthalmol. 1997 Oct; 124(4):544-7. 

Evidências científicas

A latanoprosta é um análogo de prostaglandina utilizado sob a forma de colírio no tratamento de 
glaucoma, que apresenta como efeito adverso o aumento de número e espessura dos cílios.

Com base nesta evidência, estudos avaliaram a ação de latanoprosta no tratamento de alopecia. 
Foi observado que houve aumento significativo da densidade capilar, apresentando aumento 
tanto de pelos terminais, quanto de pelos velus.

Uno H, Zimbric ML, Albert DM, Stjernschantz J. Efect of latanoprost on hair growth in the bald scalp of the stump-tailed  macacque: a 
pilot study. Acta Derm Venereol. 2002;82(1):7-12.

Sugestões de formulações

Monoterapia

Latanoprosta Fagron 0,005 %

Espumil™ qsp 100 ml

Posologia: Aplicação tópica nas áreas 
afetadas 1 vez ao dia.

Latanoprosta Fagron

Estudos clínicos realizados in vitro avaliaram a eficácia e segurança de latanoprosta no 
crescimento capilar.

Os resultados evidenciaram um aumento significativo da densidade capilar (maior proporção de 
fios terminais x fios velus) comparado ao placebo. Os pesquisadores ainda observaram estímulo à 
conversão da fase telógena à fase anágena.

Blume-Peytavi, Ulrike, et al. “A randomized double-blind placebo-controlled pilot study to assess the efficacy of a 24-week topical 
treatment by latanoprost 0.1% on hair growth and pigmentation in healthy volunteers with androgenetic alopecia.” Journal of the 
American Academy of Dermatology66.5 (2012): 794-800.
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Prostaquinon™

Prostaquinon™ 3%

Espumil™ qsp 100ml

Posologia: Aplicar de 1 a 2 pumps à noite.

Inovação Fagron para o tratamento da alopecia

Prostaquinon™
Baseada em evidências científicas, a Fagron desenvolveu um fitocomplexo natural, derivado do 
óleo essencial das sementes de Nigella sativa L., padronizado em timoquinona. A timoquinona, que 
apresenta ação anti-inflamatória, é o principal componente ativo do óleo essencial de Nigella sativa L.

Prostaquinon™ inibe o fator de transcrição NF-kβ pró-inflamatório, diminuindo a expressão 
da enzima ciclooxigenase 2 (COX-2) e a síntese de prostaglandina D2 (PGD2). Neutraliza a 
miniaturização folicular, promovendo aumento da espessura e densidade do fios.

Formulação

Evidências científicas

Conclusão
O estudo identificou que a timoquinona, principal molécula ativa do óleo essencial de Nigella sativa L., é eficaz para o tratamento do eflúvio 
telógeno (alopecia difusa) com inibição de PGD2 e, consequentemente, da inflamação e da queda capilar.

Rossi, Alfredo, et al. “Evaluation of a Therapeutic Alternative for Telogen Effluvium: A Pilot Study” J. Cosmetics, Dermatological Sciences and Applications, 2013, 3, 9-16

Sinais inflamatórios

Em 100% dos pacientes houve regressão completa dos sinais inflamatórios 
ao redor do folículo piloso após 6 meses de acompanhamento.

Avaliação Clínica

Melhora significativa na linha de base de paciente após 6 meses 
de acompanhamento.

Um estudo duplo-cego, controlado e randomizado, realizado na Itália por 3 meses, com 20 pacientes afetados por eflúvio telógeno (alopecia difusa), 
analisou a eficácia do óleo essencial de Nigella sativa L. Os pacientes foram avaliados antes do tratamento (T0), após 3 meses de tratamento (T3) e após 
6 meses de acompanhamento (T6), sob o aspecto de número, densidade/cm2 e espessura dos fios. Três dermatologistas independentes avaliaram os 
sinais inflamatórios, classificando os pacientes em uma escala de pontos e também por fotografias clínicas tiradas em (T3), (T6) que foram comparadas 
com fotografias do início do tratamento (T0). Os pacientes foram divididos em: 

Grupo 1: 10 pacientes utilizaram loção com óleo essencial de Nigella sativa L., 1 vez ao dia. 
Grupo 2: 10 pacientes utilizaram loção com placebo, 1 vez ao dia.

**Os gráficos representam a variação de densidade/cm2 dos fios, nos pacientes tratados com Nigella sativa L. e placebo após 3 meses de tratamento.

**Os gráficos representam a variação da espessura dos fios, nos pacientes tratados com Nigella sativa L. e placebo após 3 meses de tratamento.

Resultados

Densidade dos fios
• Em 90% dos pacientes houve aumento 

da densidade dos fios, após 3 meses de 
tratamento;

• Em 40% dos pacientes houve estabilização da 
doença com preservação da densidade dos 
fios, após 6 meses de acompanhamento.

Espessura dos fios
• Em 100% dos pacientes houve 

aumento na espessura dos fios, após 
      3 meses de tratamento;
• Em 100% dos pacientes houve 

preservação ou melhora na 
espessura dos fios, após 6 meses de 
acompanhamento. 
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Grupo 1 - Densidade capilar - Nigella sativa L.
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Grupo 2 - Densidade capilar - Placebo
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Grupo 1 - Espessura capilar - Nigella sativa L.
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Espumil™
Espumil™ é uma base lipofílica formadora de espuma, que é gerada por ativação da embalagem espumadora. As características únicas e inovadoras 
de Espumil™ asseguram a simples aplicação de ativos farmacêuticos lipofílicos (APIs) e ingredientes dermacêuticos (DCIs) em áreas de difícil 
tratamento, sem gotejamento.

Espumil™ foi idealizado de acordo com os mais avançados conhecimentos sobre segurança e tolerância de veículos tópicos e máxima solubilidade 
para ativos lipofílicos APIs e DCIs. 

Um estudo verificou a estabilidade de uma formulação de minoxil base 
em Espumil™. A estabilidade da formulação se manteve no período de 
90 dias, armazenada em temperaturatura ambiente e protegida da luz.

Christine M. Geiger, MS Bridget Sorenson, BS, CAPM Paul A. Whaley, BS - International Journal of 
Pharmaceutical Compounding

Benefícios do Espumil™
• Fórmula de espuma cremosa com oleosidade mínima 
• Fórmula suave, sem propelentes 
• Compatibilidade única e comprovada estabilidade com APIs e DCIs  
 lipossolúveis, como Minoxil base 

• Veículo não irritante (contém <5% propilenoglicol e <15% álcool)
• Proporciona individualização da terapia e doses mais precisas
• Base pronta para o uso

Espumil™ é recomendado como veículo para os seguintes APIs e DCIs:

Para informações completas sobre o veículo ideal para cada API/DCI, consulte a tabela de compatibilidade do Fagron Advanced Derma.

Prostaquinon™ 3%
Latanoprosta Fagron 0,005%
Minoxidil base 2 a 5%
Cetoconazol 2%
Propionato de clobetasol 0,05%

Tretinoína ( vitamina A ácida) 0,01 a 0,1%
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