
Endometriose
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A endometriose, doença ginecológica 
de caráter inflamatório e benigno, é 
caracterizada pela presença de tecido 
endometrial ectópico e pela capacidade de 
produção estrogênica local. Pode causar 
dismenorreia, dispaurenia, dor pélvica e 
subfertilidade.

Pode ser controlada, mas não 
completamente curada, uma vez 
que novas células endometriais são 
incorporadas na cavidade pélvica a cada 
ciclo menstrual, predispondo a recorrência 
da doença e seu caráter crônico.

É prevalente entre 6% a 10% das mulheres 
em idade reprodutiva, está presente em 
38% das mulheres com infertilidade e 
em 80% das mulheres com queixa de dor 
pélvica crônica.

O papel da cascata inflamatória e 
da aromatase

Evidências sugerem que o estresse 
oxidativo tem influência no 
desenvolvimento da endometriose.

Em pacientes com endometriose, a 
expressão da aromatase está ativada no 
endométrio devido a:
• Exposição à prostaglandinas   
 proinflamatórias, sintetizadas a partir   
 da ativação da NF-kappa.B
• Estímulo estrogênico

O tratamento ideal 
deve:
• Promover amenorreia 
• Bloquear a atividade da aromatase
• Bloquear o NF-Kappa.B
• Bloquear o VEGF
• Aliviar a dor com mínimos efeitos  
 adversos

Formas de tratamento

Terapia Hormonal
• Agonistas de GnRH
• Anticoncepcionais combinados  
 (orais, vaginais ou transdérmicos)
• Progesterona ou progestágenos
• Danazol
• Gestrinona

Inibidores da Aromatase
• Progesterona

• Zinco

Anti-inflamatórios
• Progesterona
• Resveratrol 
• Extrato seco de Pinus pinaster
• Anti-inflamatórios não esteroidais

Antioxidantes Inibidores de NF-Kappa.B
• Resveratrol 
• Extrato seco de Pinus Pinaster
 

Ferrero S, et al.;BMJ publication, 2010 (8), 802. 
Cabrera J, et al; Reproductive Biology and Endocrinology 2009, 7:54 
Maia H Jr, et al; Paper Endometriosis 2012 – Women in health 
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TitleDanazol - Opção viável para a concepção

Danazol oral em dose baixa
Esteroide androgênico fraco com efeito supressor local das lesões 
endometrióticas, é efetivo no alívio da dor pélvica associada à 
endometriose em cerca de 60% a 100% dos casos. 

Em um estudo randomizado feito em 28 pacientes com endometriose, 
metade recebeu danazol 100mg ao dia por 6 meses e metade não 
recebeu nenhum tratamento. Após 12 meses, o grupo com danazol 
apresentou significativa melhora no índice de dor comparativamente 
ao grupo controle.

Em um estudo observacional, 15 mulheres com endometriose 
rectovaginal, apresentando sintomas persistentes mesmo após 
inserção de dispositivo intrauterino de levonorgestrel, receberam 
danazol 100 mg, 1 vez ao dia por via vaginal durante 6 meses. 

Após este período, como resultado, os sintomas de dor diminuíram e 
o volume dos nódulos também. A ocorrência de efeitos adversos foi 
mínima e esses foram reversíveis e bem tolerados pelas pacientes.

Em outro estudo, danazol administrado por via vaginal mostrou-se 
efetivo no tratamento de endometriose pélvica, resultando na cura da 
dismenorreia em 3 meses. A concentração sérica de danazol, elevada 
durante a terapia oral, mostrou-se indetectável durante a terapia 
por via vaginal, o que possibilita a concepção durante o tratamento 

e reduz a incidência de efeitos adversos. A administração de danazol 
por via vaginal, em doses que não impeçam a ovulação está associada 
à ocorrência de gestação em pacientes com endometriose severa.

Morgante G., et al; Human reprodution vol 14 n. 9, 1999: 2371-2374

Ferrero S, et al.; Int J Gynaecol Obstet. 2011 May;113(2):116-9. 
Igarashi M., et al.; Human Reproduction vol.13 no.7 pp.1952–1956, 1998

Maia H Jr – Proceedings of the 1th World Congress of Gynaecological Endocrinology - Firenze 2014

Formulação

Danazol 100 mg

Cápsula 1 un

Posologia: Tomar 1 cápsula, 1 vez ao dia.

Formulação

Danazol 100 mg

Pentravan® qsp 1 g

Posologia: Aplicar 1 g por via vaginal, 1 vez ao dia. 
(pH da fórmula final 4,5)

Formulação

Danazol 100 mg

Pentravan® qsp 1 g

Posologia: Aplicar 1 g por via vaginal 1 vez ao dia. 
(pH da fórmula final 4,5)

Formulação

Extrato seco de Pinus pinaster 100 mg

Cápsula 1 un

Posologia: Ingerir 1 cápsula, 1 vez ao dia.

Danazol vaginal e concepção

Danazol vaginal associado ao extrato seco de Pinus pinaster
Em um estudo clínico preliminar, 14 pacientes em tratamento 
de endometriose severa e ainda com sintomas, apresentando 
dor refratária mesmo após inserção de dispositivo intrauterino, 
receberam danazol em dose baixa por via vaginal associado a 
cápsulas de extrato seco de Pinus pinaster, um inibidor natural de 
NF-kappaB, 1 vez ao dia, durante 6 meses. O tratamento demonstrou 
ser eficaz especialmente no controle da dor pélvica e dismenorreia, 
com reduzidos efeitos adversos.

Redução da dor após adição de Danazol e extrato seco de 
Pinus pinaster ao tratamento de endometriose profunda

Sem tratamento

Sistema 
intrauterino 
contraceptivo 
(SIU) 

Sistema intrauterino 
contraceptivo (SIU)+
Danazol +
Extrato seco de 
Pinus pinaster



Gestrinona - A melhor opção no alívio da dor

A gestrinona, um derivado hormonal de 19-nortestosterona, já 
foi utilizada para o tratamento de endometriose por via oral com 
elevada eficácia, porém a ocorrência de efeitos adversos androgênicos 
comprometeram a adesão das pacientes. Desde 2013, de forma 
inovadora, seu uso tem sido investigado por via intra-vaginal 
em Pentravan® e foi observado que, graças ao efeito de primeira 
passagem uterina, o fármaco permanece em elevada concentração na 
cavidade pélvica, porém com menor distribuição sistêmica reduzindo 
consideravelmente a ocorrência de efeitos adversos.

Em um primeiro estudo preliminar, 15 pacientes com endometriose 
profunda e refratárias à tratamentos hormonais anteriores, foram 
tratadas com 5 mg de Gestrinona em Pentravan® por via vaginal 
3 vezes por semana, associado a 100 mg de extrato seco de 
Pinus pinaster e 30mg de Resveratrol, por via oral diariamente. 
Os resultados foram a redução dos índices na escala visual analógica 
de dor (EVA), em média de 9 para 3 pontos nos primeiros 2 meses 
de tratamento; após 6 meses de tratamento nenhuma paciente 
apresentava dor e todas atingiram amenorreia. 

Em continuidade a esta investigação clínica, foram incluídas outras 
47 pacientes para tratamento com o mesmo protocolo clínico descrito. 
Neste grupo foram selecionadas pacientes já tratadas sem sucesso 
com progestágenos isolados ou contraceptivos orais combinados. 
Os mesmos resultados confirmaram o estudo anterior com redução 
dos índices EVA de 9 para ausência de dor em 3 meses de tratamento. 
Amenorreia foi atingida em 80 % das pacientes no segundo mês de 
tratamento e 100 % em 6 meses. Foi observada redução do volume 
ovariano e uterino. 

Em 20 pacientes foi investigada expressão da aromatase e VEGF por 
testes imunohistoquímicos do endométrio e foi observada redução 
significativa após 3 meses. Foi observada expressiva redução de SHBG 
porém sem alterações significativas de FSH, LH, estradiol, testosterona 
total, frações de colesterol, triglicérides e enzimas hepáticas.

Estes resultados indicam que o uso combinado da gestrinona em 
Pentravan® por via vaginal com polifenois antioxidantes é efetivo 
no tratamento da dor pélvica secundária à endometriose, induzindo 
amenorreia em pacientes refratárias a tratamento hormonal com 
progestágenos.

Gestrinona em Pentravan® por via vaginal associada a polifenóis 
anti-inflamatórios

Coutinho EM., et al; Gynec Obstet, 1987; 16, 227-235.

Maia H. J.; Clinical Experience with Vaginal Gestrinone in Pentravan® in the Treatment of 
Endometriosis Pain; Austin J Reprod Med Infertil; 2015,-2;4

Maia H et al.; Treatment of refractory endometriosis related pain with vaginal gestrinone in 
Pentravan®; Gynecol Obstr, 2014 4;9

Formulação

Gestrinona 5 mg

Pentravan® qsp 1 g

Posologia: Aplicar 1 g por via vaginal à noite, 3 vezes por semana.
(pH da fórmula final 4,5)

Formulação

Gestrinona 2,5 mg

Pentravan® qsp 1 g

Posologia: Aplicar 1 g por via vaginal à noite, 2 vezes por semana.
(pH da fórmula final 4,5)

Formulação

Resveratrol 30 mg

Extrato seco de Pinus pinaster 100 mg

Cápsula 1 un

Posologia: Tomar 1 cápsula, 1 vez ao dia.

Gestrinona vaginal em dose de manutenção
A eficácia e tolerância de gestrinona, administrada por via vaginal, 
foi investigada em um grupo de 110 pacientes com endometriose. 
Divididas em 4 grupos, 3 grupos foram tratados com gestrinona 
por via vaginal e um grupo recebeu-a por via oral. 98 pacientes 
completaram o tratamento por 6 a 8 meses. 

Amenorreia foi atingida em todos os grupos e a remissão dos 
sintomas de dispaurenia e dismenorreia ocorreu na maioria das 
pacientes. As pacientes tratadas por via vaginal apresentaram 
significativamente menor incidência de efeitos adversos como acne, 
seborreia e ganho de peso.

Redução da dor pela escala visual analógica (EVA)



Resveratrol e extrato seco de Pinus pinaster

fagron.com.br

Pentravan® 
• Veículo transdérmico promotor de  
 permeação cutânea
• Matriz fosfolipídica formada por  
 biolipídeos em forma de   
 bicamada lamelar desenvolvida 
 por tecnologia lipossomal com 
 formação de micropartículas  
 nanossomais. 
• Aumenta a permeação cutânea
 de IFAs com elevada   
 compatibilidade celular
• Permeação cutânea cientificamente  
 comprovada
• Eficácia e segurança garantidas
• Clinicamente testado com   
 resultados publicados e 
 apresentados em conferências  
 médicas nacionais e internacionais

Resvin™
Base para pastilhas bucais para 
otimizar biodisponibilidade e 
sabor

Base pronta para preparação de 
pastilhas bucais destinadas a dissolver 
lentamente na boca, liberando o 
ativo para absorção na mucosa 
bucal e sublingual e para o trato 
gastrointestinal.

Benefícios 
• Aumento da absorção e   
 biodisponibilidade de ativos 
• Fácil administração 
• Elevada adesão dos pacientes ao  
 tratamento 
• Facilidade de preparo 
•  Adequada para mascaramento de  
 sabor amargo de ativos 
• Estabilidade química e   
 microbiológica

Resveratrol
Um estudo investigou o efeito do 
resveratrol no controle da dor pélvica em 
12 pacientes com endometriose. A terapia 
padrão com anticoncepcionais orais (ACO), 
foi adicionado 30mg de resveratrol ao 
dia e foi observada significativa melhora 
no quadro de dor, com 82% de alívio na 
dismenorreia e dor pélvica após 2 meses 
de tratamento.

Este estudo retrospectivo com 122 pacientes 
diagnosticadas com endometriose foi 
conduzido para avaliar o efeito do extrato 
seco de Pinus pinaster na aromatase e 
na expressão de VEGF no endométrio 
ectópico de pacientes com endometriose 
em tratamento com ACO. As pacientes 
receberam 100mg de extrato seco de 
Pinus pinaster por via oral, 1 vez ao dia, 
associado ao regime padrão.

Foi observado que a associação com extrato 
seco de Pinus pinaster, potencializa os 
efeitos de alívio da dor da terapia padrão.

Maia H Jr, et al; International Journal of Women’s Health 
-2012:4 543–549

Maia H Jr et al; International Journal of Women Health 2014 

Formulação

Resveratrol 30 mg

Resvin™ 1 pastilha bucal

Posologia: Colocar 1 pastilha na região 
interna da bochecha e manter até 
dissolução completa, 1 vez ao dia.

Formulação

Extrato seco de Pinus pinaster 100 mg

Cápsula 1 un

Posologia: 1 cápsula, 1 vez ao dia.

Extrato seco de Pinus pinaster
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