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Gestrinona Fagron
A Solução no Tratamento
da Endometriose



Gestrinona Fagron

Gestrinona Fagron por via vaginal em Pentravan®, associada à ingestão de polifenóis
anti-inflamatórios, trans-resveratrol e extrato de Pinus pinaster apresenta perfil farmacológico 
apropriado e elevada eficácia para tratamento e redução de dor pélvica relacionada à 
endometriose, conforme demonstrado em estudos clínicos. 

Gestrinona Fagron

A primeira passagem uterina

Através da primeira passagem uterina, a Gestrinona Fagron aplicada na mucosa vaginal circula diretamente da veia para a artéria, atingindo 
órgãos-alvo pélvicos em grandes concentrações, entretanto, com reduzida circulação sistêmica. Desse modo, apresenta elevada eficácia na 
região pélvica e reduz os efeitos adversos sistêmicos.

Posologia/ Concentração 
Dose por via vaginal: 
2,5 mg a 5 mg 2 ou 3 vezes por semana, durante 6 meses 
ou por mais tempo à critério médico.

Propriedades:

 • Androgênica;
 • Antiestrogênica;
 • Antiprogestogênica;
 • Inibidor da liberação de gonadotrofina hipofisária.

Indicações:

 • Tratamento de endometriose;
 • Investigado em tratamento de mastalgia cíclica;
 • Investigado em miomatose uterina.

Benefícios

 • Redução da dor pélvica relacionada à endometriose;
 • Redução das lesões endometrióticas;
 • Amenorreia na maior parte das pacientes;
 • Reduzidos efeitos adversos;
 • Elevada eficácia clínica;
 • Opção consolidada para o tratamento da endometriose através 

da via vaginal.

Gestrinona Fagron
em Pentravan®



Gestrinona Fagron

Em um estudo clínico foram recrutados 42 pacientes do sexo feminino na idade reprodutiva, diagnosticadas com endometriose associada 
a mioma, apresentando dor com graduação maior que 6,0 na escala visual analógica de dor (EVA) e presença de menorragia. As pacientes 
foram divididas em três grupos:

No Grupo A, as pacientes receberam Gestrinona Fagron, as pacientes do Grupo B receberam Gestrinona Fagron alternando com Miodesin™ 
e as do Grupo C, receberam Miodesin™. As formulações foram dispensadas em Pentravan® por via vaginal.

A Gestrinona Fagron e o Miodesin™ em Pentravan® por via vaginal, usados isoladamente ou de forma associada, provaram ser um 
tratamento eficaz na redução do volume uterino e da dor pélvica em pacientes com endometriose e mioma. No entanto, o uso associado 
apresentou um resultado significante superior em comparação ao uso isolado. Isso sugere um possível efeito sinérgico nessa condição, 
agindo por meio de diferentes mecanismos.

Gestrinona Fagron

Estudos clínicos já conduzidos com a Gestrinona Fagron em Pentravan®  por via vaginal 
demonstram redução da dor pélvica, das lesões e do volume uterino e amenorreia na maior 
parte das pacientes tratadas.

Gestrinona Fagron - Estudos Clínicos

Em estudos anteriores, pacientes com endometriose profunda e 
refratárias a tratamentos hormonais prévios, foram tratadas com 
Gestrinona Fagron em Pentravan® por via vaginal, associada ao 
extrato seco de Pinus pinaster e trans-resveratrol, por via oral.
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, além de 
apresentarem redução do volume uterino.

Foi investigada a expressão da aromatase e VEGF por testes 
imunohistoquímicos do endométrio e foi observada a 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 
Fagron em Pentravan® por via vaginal com polifenóis antioxidantes 
é efetivo no tratamento da dor pélvica secundária à endometriose, 
induzindo amenorreia em pacientes refratárias a tratamento 
hormonal com progestágenos.

Em outro estudo já conduzido, a Gestrinona Fagron em Pentravan® 
por via vaginal em baixa dose, demostrou efetividade em pacientes 
que não apresentaram resposta adequada ao levonorgestrel.
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Redução (%) do volume uterino em pacientes com mioma e endometriose.

Em algumas pacientes foi realizada uma miomectomia por 
histeroscopia e foi observada como consequência do tratamento 
uma redução na espessura do endométrio e da vascularização do 
endométrio e mioma.
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Protocolo de Tratamento

Endometriose

Endometriose com Miomatose Uterina

Pentravan® - O único veículo transdérmico com estudos 
clínicos publicados 

Miodesin™ 

HygroCaps™ 

Tratamento da endometriose 

Gestrinona Fagron em Pentravan® por via vaginal

Tratamento de manutenção (após 2 meses)

Tratamento de ataque (até 2 meses)

Controle dos Efeitos Androgênicos

Associação com polifenóis anti-inflamatórios

Miodesin™ em Pentravan® por via vaginal

Gestrinona Fagron 2,5 mg ou 5 mg 
Pentravan® qsp 1 g

É um promotor de permeação transdérmica elaborado a partir de matriz de fosfolipídeos 
de origem vegetal, através de avançada tecnologia de formação de lipossomas com 
formação de micropartículas nanossomais. Atua aumentando a permeação cutânea de 
fármacos com elevada compatibilidade celular. Sua superioridade já é consagrada graças 
aos excelentes resultados clínicos que as formulações transdérmicas preparadas em 
Pentravan® vêm apresentando ao longo dos últimos anos, garantindo a confiabilidade dos 
prescritores e contribuindo para a saúde e bem-estar dos pacientes.

É um fitocomplexo de plantas tipicamente amazônicas padronizado no mínimo 2,7% de alcalóides e 0,54% de taninos totais com ação inibitória seletiva sobre a COX-2 e inibição da 
atividade de NF-ᴋB. Os resultados de estudos clínicos em pacientes com mioma uterino e endometriose provam sua eficácia. Ocorreu redução no tamanho dos miomas uterino e 
diminuição significativa da dor pélvica relatada, após o uso do Miodesin™ associado ou não a Gestrinona Fagron.

São uma alternativa de origem vegetal às cápsulas de gelatina, com propriedades superiores para fármacos higroscópicos. Ideal para redução de conteúdo hídrico com perfil de 
dissolução equivalente ao das tradicionais cápsulas de gelatina.

Gestrinona Fagron 5 mg
Pentravan® qsp 1 g

Gestrinona Fagron em Pentravan® por via vaginal
Gestrinona Fagron 2,5 mg ou 5 mg
Pentravan® qsp 1 g

Miodesin™ 500 mg
HygroCaps™ qsp 1 dose

Antiandrogênico, hepatoprotetor e vasoprotetor
Saw Palmeto extrato seco 160 mg
Silimarina 250 mg
Pinus pinaster extrato seco 100 mg
HygroCaps™ qsp 1 dose

Trans-Resveratrol 30 mg
Pinus pinaster extrato seco 100 mg
HygroCaps™ qsp 1 dose

Miodesin™ 500 mg
Pentravan® qsp 3 g

Posologia: Aplicar 1 g através da via vaginal (aplicador vaginal), 
3 vezes por semana. 

Posologia: Aplicar 1 g via vaginal (aplicador vaginal), 2 vezes 
por semana, alternando com Miodesin™. Manter pelo tempo 
determinado pelo médico.

Posologia: Aplicar 1 g via vaginal (aplicador vaginal), 2 vezes 
por semana. Manter pelo tempo determinado pelo médico.

Posologia: Tomar uma dose ao dia. Manter pelo tempo 
determinado pelo médico.

Posologia: Tomar uma dose, duas vezes ao dia, após as 
refeições.

Posologia: Tomar uma dose ao dia.

Posologia: Aplicar 1 dose (3 g) via vaginal (aplicador vaginal), 5 vezes 
por semana, alternando com Gestrinona Fagron, por até 2 meses.

Miodesin™ por via oral


