
Função sexual feminina
Distúrbio de desejo sexual hipoativo (DDSH)

Principais
tratamentos

Hormonal

Não Hormonal

• Androgênios: testosterona
• Ocitocina

Inibidores de fosfodiesterase-5

• Citrato de Sildenafila

Fitoterápicos
• Extrato seco de Pinus pinaster 
• Extrato seco de Tribullus terrestris
• Extrato seco de Ginseng coreano

Estimulantes vasodilatadores
• Cloridrato de L-arginina
• Cloridrato de ioimbina

Inibidor de recaptação de 
noradrenalina e dopamina

• Cloridrato de bupropiona

O distúrbio de desejo sexual hipoativo (DDSH) é a redução do desejo sexual, acompanhado 
por ansiedade e baixa libido. Os sintomas são prevalentes em mulheres de todas as idades e, 
de acordo com um estudo americano, 26,7% das mulheres em idade reprodutiva e 54,2% das 
mulheres pós-menopáusicas apresentam queixa de falta de libido.

A neurobiologia da resposta sexual é multifatorial e o equilíbrio entre as vias excitatórias e 
inibitórias da função sexual feminina podem ser afetados por fatores psicológicos, sociais e 
fisiológicos. 
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Fisiológicos

Sócio-culturais Psicológicos

Figura 1. Fatores que modulam o desejo sexual feminino.

Reis S.L.B. et al; Clinics 2014 :69(4): 294-303 Maclaram K. et al;  Women’s  Health 2011 (7) ; 5

• Hormônios sexuais

• Neurotransmissores

• Comorbidades médicas

• Medicamentos

• Crenças religiosas

• Hábitos culturais

• Depressão
• Ansiedade
• Dificuldades no relacionamento
• Problemas sexuais masculinos
• Insônia
• Fadiga
• Estresse

Distúrbio de Desejo Sexual Hipoativo (DDSH)



 

O estímulo sexual feminino envolve, além do estímulo à libido, 
o aumento da circulação vascular pélvica responsável pela 
vasodilatação e intumescimento da região genital e parede vaginal.

Fármacos como inibidores de fosfodiesterase-5 e estimulantes de 
produção endógena de óxido nítrico têm sido investigados como 
estimulantes sexuais em mulheres. Os níveis baixos de dopamina, 
acetilcolina, GABA e serotonina resultam em perda de libido e 
redução de interesse e energia sexual, podendo afetar a capacidade 
de concentração e prejudicar a adequada lubrificação vaginal. 

Os estimulantes da produção destes neurotransmissores, como: 
L fenilalanina; inositol; L-theanina; triptofano; 5-hidroxitriptofano; 
levodopa; fosfatidilserina; gabapentina; magnésio; cloridrato de 
piridoxina são considerados suplementares ao tratamento da DDSH.

Both S, Everaerd W, Laan E, Gooren L. Neuropsychopharmacology. 2005 Jan;30(1 ):1 7 3-83.
Stimmel GL, Gutierrez MA. CNS Spectr. 2006 Aug;1 1 (8 Suppl 9):24-30.
Andersson KE.Int J Impot Res. 2000 Oct;1 2 Suppl 4:S26-33

• Sildenafila (Citrato de Sildenafila)

• Cloridrato de L-arginina e cloridrato de ioimbina 

• Extrato seco de Tribullus terrestris 

Fitoterápicos

O citrato de sildenafila eleva a excitação em algumas mulheres 
diagnosticadas com distúrbio de desejo sexual hipoativo (DDSH). Em 
um estudo clínico duplo-cego placebo-controlado, foi administrado 
sildenafila por via oral, para 202 mulheres na pós-menopausa com 
sintomas de DDSH,  associado à terapia hormonal (estrogênio e/ou 
androgênios). O tratamento mostrou-se efetivo e bem tolerado. 

Foi realizado um estudo randomizado duplo -cego placebo-controlado 
para avaliar segurança e eficácia do extrato de Tribulus terrestris 
extrato seco no tratamento de DDSH. 
O estudo foi feito com um grupo de 67 mulheres em idade reprodutiva, 
que receberam extrato seco de Tribulus terrestris ou placebo durante 4 
semanas. Para os parâmetros avaliados, foi observado que no grupo em 
tratamento os resultados foram superiores ao grupo controle.

Citrato de sildenafila 0,25%

Cloridrato de L-arginina 3,6% 

  Pentravan® qsp 30g

 Estimulante sexual feminino

Posologia: aplicar 1 ml na região dos lábios vaginais 30 minutos 
antes da relação sexual.

*International Journal of Pharmaceutical Compounding, 2001 - Vol. 5 nº 5
 Basson R -  N engl j med apriil, 2006 - 354;14
Berman J R, - The Journal of Urology V170(6),2003- 2333-2338

Extrato seco de Tribulus terrestris 

Cápsula

150 mg

 Vcaps

1 un

Tratamento fitoterápico para DDSH

Posologia: Tomar 1 cápsula 2 vezes ao dia.

Aktari et al.; DARU Journal of Pharmaceutical Sciences, 2014, 22;40

Em um estudo randomizado, a associação por via oral de cloridrato de 
ioimbina (adrenérgico de ação central) com cloridrato de L-arginina 
(precursor de óxido nítrico) aumentou a vasodilatação na região vaginal, 
com melhora na libido e na excitação feminina.

Estimulantes vasodilatadores

Cloridrato de ioimbina 6 mg

   Cloridrato de L-arginina 6 g

   Dissolut laranja qsp 1 sachê

Estimulante da vasodilatação local

Posologia: Ingerir o conteúdo de 1 sachê 1h antes da relação sexual 
com 1 copo de água.

Meston C.M.;Worcel M. -  Archives of sexual behavior – 2002,V. 31 (4),

• Inibidor de recaptação de noradrenalina e dopamina
Um estudo clínico randomizado duplo-cego placebo-controlado 
realizado com 232 mulheres no período de 12 semanas, comparou a 
eficácia de cápsulas de bupropiona com liberação prolongada, para 
tratamento de mulheres com DDSH. Os resultados indicaram que a 
terapia foi efetiva bem tolerada. 

Cloridrato de bupropiona

Cloridrato de Bupropiona 150 mg

Cápsula 1 un

Tratamento de DDSH

Posologia: 1 cápsula ao dia.

Safarinejad MR et al, BJU Int. 2010 Sep;106(6):832-9.

Terapias não-hormonais

Estimulantes de libido e excitação 
sexual feminina

Inibidores de fosfodiesterase-5



Terapias hormonais

A correlação entre a libido feminina e a testosterona foi 
reportada pela primeira vez na década de 40. Como a resposta 
sexual é multifatorial, vários estudos têm sido conduzidos para 
determinar o efeito específico da testosterona no DDSH. 

Um estudo de revisão avaliou 20 casos clínicos randomizados e
bem controlados entre 1988 e 2012 e concluiu que não há dúvidas 
do efeito positivo da testosterona na resposta sexual feminina. 
Pode-se afirmar que durante o período de duração do estudo 
a testosterona não apresentou impactos negativos na saúde 
das pacientes investigadas. 

Reis S.L.B. et al; Clinics 2014 :69(4): 294-303 

qsp 1ml

3 mg

Um estudo foi realizado com 26 pacientes na pós-menopausa, 
que apresentavam sintomas relacionados à deficiência androgênica 
como: fadiga, falta de libido, depressão e níveis plasmáticos de 
testosterona na faixa normal limítrofe inferior.

Após aplicação de 3 mg/ml de testosterona em Pentravan® na região 
vulvar foi observada elevação plasmática em pulso nas primeiras 3 horas,
com  retorno aos valores normais após 24 h. Percebeu-se também 
melhora nos sintomas de deficiência androgênica, reportada por 88% 
das pacientes, sem alterações nos níveis sistêmicos de estradiol.

Testosterona

Pentravan®

 Testosterona vulvar / vaginal

Posologia: Aplicar 1 ml na região dos lábios vaginais 1 vez ao dia.

Maia H; Haddad C ; Maia R -Pulsatile administration of testosterone by the vaginal route 
using Pentravan™ Presented in COGI Lisbon, Nov,2012.

Um estudo duplo-cego placebo-controlado foi realizado com 814 
mulheres na pós-menopausa, que não faziam uso de terapia hormonal 
com estrogênio. O estudo teve duração de 52 semanas.

Foram avaliadas as doses de 150 ou 300 mcg de testosterona administrada 
por via transdérmica em grupos de pacientes e obtiveram-se resultados 
positivos no grupo que recebia 300 mcg/dia de testosterona como: 
melhora na função sexual com aumento dos episódios sexuais satisfatórios.

Testosterona transdérmica

Testosterona 0,3 mg

Pentravan®  qsp 1ml

Testosterona transdérmica

Posologia: aplicar 1 ml ao dia em locais sem pelos e pouco tecido 
adiposo, como pulsos e antebraços.
Davis S. Ngl j med 359;19 november, 2008

6UI

 

0,13ml*

Em um estudo incluindo 29 casais saudáveis, foram avaliados efeitos 
da administração de ocitocina 24 UI por via intranasal. Como resultado, 
percebeu-se que o neuropeptídio ocitocina apresenta uma influência
positiva em parâmetros da função sexual das mulheres que 
apresentaram melhora leve a moderada no relaxamento e nas suas 
habilidades para compartilhar desejos sexuais e demonstrar empatia 
por seus parceiros.

Ocitocina

Ocitocina

Nasalan 

Spray nasal de ocitocina

Posologia: aplicação tópica, 1 instilação em narina, até 4 vezes ao dia.
* O volume de 0,1 3 ml corresponde ao volume ejetado ao acionar o spray nasal 
com Nasalan acondicionado em frasco Nebulizador Nasal Fagron.

Behnia B. et al - Horm Behav. 2014 Mar;65(3):308-18 

Níveis séricos de Testosterona

Maia  H; et al; Pulsatile administration of testosterone by the vaginal route using Pentravan®; 
Presented in COGI Lisboa, Nov, 2012
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Veículos especiais Fagron 

fagron.com.br

10 motivos para
usar Pentravan®

Pentravan® único e pioneiro com estudos 
publicados e clinicamente testado

Veículo transdérmico em matriz lipossomal fosfolipídica

•
•
•
•

•
•
•

•
•
•
•

• 
• 

Exclusivo  veículo transdérmico disponível para as farmácias
• Elevada biocompatibilidade cutânea
• Permeação transdérmica cientificamente comprovada
• Clinicamente testado
• Apropriado para aplicação na pele e na mucosa vaginal

Dissolut™
Base efervescente pronta para uso.

Constituída por ácido cítrico e bicarbonato de sódio
Pode ser ingerida por diabéticos ou pacientes submetidos a dietas hipocalóricas
“Sugar-free” edulcorado  com sucralose
Ótima palatabilidade: solução carbonatada e a liberação de CO2 mascaram 
sabores salinos e amargos
Por ser revestida, mantêm-se estável durante o armazenamento
Reduzido tamanho de partículas para melhor solubilidade
Disponível nos sabores laranja, natural e agora também em guaraná, limão e abacaxi

Nasalan
Veículo pronto para formas farmacêuticas de administração nasal.

Facilidade de preparo
Contém conservante e corretor de viscosidade (derivados de celulose)
Possui pH ideal tamponado para aplicação na mucosa nasal
Garante reprodutibilidade de processo

fagron.com.br

Performance de permeação de hormônios esteroidais sexuais

Ex vivo - Perfis de permeação de hormônios sexuais humanos através de excisão de pele humana: 

Polonini HC, Brandão MAF, Ferreira AO et al. Evaluation of Percutaneous Absorption Performance for Human Female 
Sexual Steroids into Pentravan Cream. IJPC 2014; 18(4):332-340.6
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Progesterona 
em Pentravan®

Estriol em 
Pentravan®

Estradiol em 
Pentravan®

1.  Elevada biocompatibilidade celular
2.  Sensorial agradável e diferenciado
3.  Processo de produção altamente
  tecnológico
4.  Atende todos os requisitos de
  segurança necessários para uso em
  pele íntegra e em mucosa
5.  Livre de ingredientes
  reconhecidamente ou   
 potencialmente irritantes, tóxicos 
 ou controversos
6.  Permeação comprovada por estudos
  realizados em pele humana
7.  Respaldo científico através de
  publicações e simpósios médicos
8.  Comprovação de eficácia em estudos
  clínicos conduzidos no Brasil
9.  Reconhecimento médico e
  apresentações em conferências e
  simpósios nacionais e internacionais
10.  Produto de abrangência global
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