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Infertilidade Feminina

Infertilidade Feminina
Controle das causas e suporte ao tratamento

A infertilidade é reconhecida como um 
problema de saúde pública e pode ser 
definida como a incapacidade de casais, 
sexualmente ativos e sem contracepção, 
atingirem gestação espontânea em um ano.

Estima-se que 10% a 15% dos casais em 
países desenvolvidos apresentam 
dificuldades para concepção. (OMS 1992)

Por volta de 12% das mulheres em idade 
reprodutiva, entre 15 e 44 anos, nos EUA 
apresentam dificuldades para engravidar e  
utilizam os serviços de reprodução assistida 
(National Survey of Family Growth-2002). 
É comum a paciente buscar auxílio médico 
após 2 a 5 anos de tentativas de concepção1.

Principais causas da infertilidade feminina:
•   Disfunções ovulatórias (20% a 40%); 
•   Patologias tubárias e pélvicas (incluindo  
 cervicais) (30% a 40%);
•   Outras causas ou sem causa aparente.   
 (10 a 20 %).

1.Smith C, Grimm M, Schwegel M - Treatment of infertility in 
women J Am Pharm Assoc. 2012;52:e27–e42. 
2.Levy T, Yairi Y, Bar–Hava I.-Pharmacokinetics of the 
progesterone-containing vaginal tablet and its use in 
assisted reproduction - Steroids 65 (2000) 645–649.
3.Paper Endometriosis 2012 – Women in health.

Tratamento
O caráter multifatorial do quadro 
exige esquemas de tratamento 
individualizados. A farmacoterapia pode 
ser usada isolada ou em associação com 
Técnicas de Reprodução Assistida (TRA)1.

Farmacoterapia1

• Indutores de ovulação
 Agonistas de Dopamina são aprovados   
 para tratar hiperprolactinemia   
 associada a amenorréia, somente em   
 pacientes com nível de prolactina   
 elevado. Reduz níveis plasmáticos de   
 prolactina, elevam secreção de GnRH   
 restabelecendo a fertilidade.
 Ex.: mesilato de bromocriptina

• Suporte de fase lútea 

 Progesterona é amplamente utilizada   
 em reprodução assistida para suporte   
 de fase lútea para a gestação. Tem papel 
 importante na preparação e manutenção  
 da parede uterina; após procedimentos 
 que afetam a produção de progesterona; 
 para paciente com produção ou   
 secreção insuficiente e para pacientes   
 com abortamentos recorrentes.

• Inibidores de aromatase3

 A relação entre inflamação e 
 ativação da aromatase no endométrio é 
 um fator importante no desenvolvimento 
 da endometriose. Desse modo, 
 inibidores de aromatase como a   
 progesterona e a crisina e inibidores de 
 ativação da NF-kappa.B, como   
 Resveratrol,  Pinnus pinaster e Camelia 
 sinensis são considerados opções   
 terapêuticas potenciais para distúrbios   
 inflamatórios ginecológicos. 

•   Agonistas GnRH

•   Gonadotrofinas
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Endometriose
A incidência de endometriose entre as mulheres com subfertilidade 
ou inférteis é de 35 a 50%. O desenvolvimento e progressão da 
endometriose está relacionado ao ambiente pró-inflamatório 
decorrente de estresse oxidativo.

Estudos confirmam que em mulheres com endometriose há 
aumento no número, concentração e ativação de macrófagos 
comparativamente com mulheres sem a patologia. Como  a ativação 
de NF-kappa.B e o estímulo estrogênico são indutores da cascata 
inflamatória, o uso de inbidores de NF-kappa.B e/ou inibidores de 
aromatase são estratégias frequentemente utilizadas  no tratamento 
e prevenção da endometriose.

Gestrinona Fagron em Pentravan®

Síndrome de Ovários Policísticos (SOP)

Com incidência entre 5% e 10% das mulheres em idade fértil, SOP 
é uma das causas mais comuns da infertilidade feminina. Em um 
estudo randomizado duplo-cego placebo controlado com 180 
pacientes com SOP e inférteis, foi avaliado o efeito de N-acetilcisteína 
(NAC) 1200 mg ao dia por via oral, associado a citrato de clomifeno na 
indução da ovulação.

NAC demonstrou ser um adjuvante seguro e bem tolerado associado 
ao citrato de clomifeno para  estimular a indução à ovulação e índices 
de gestação em pacientes com SOP.

Salehpour S, Sene AA, Saharkhiz N, Sohrabi MR, Moghimian F - N-Acetylcysteine as an adjuvant to clomiphene citrate for successful induction of ovulation in infertile patients with polycystic ovary 
syndrome. .J Obstet Gynaecol Res. 2012 Sep;38(9):1182-6. 

A eficácia e tolerância de gestrinona, administrada por via vaginal, 
já foi investigada em pacientes com endometriose e apresentou 
significativamente menor incidência de efeitos adversos como: 
acne, seborreia e ganho de peso, comparativamente a via oral com 
igual eficácia. Em um estudo clínico aberto, preliminar, 47 pacientes 
com endometriose profunda e apresentando dor pélvica, com baixa 
resposta clínica à progestágenos, foram tratadas com Gestrinona em 
Pentravan® por via vaginal, concomitantemente com a associação 

de 100 mg de extrato seco de Pinnus pinaster e 30 mg de Resveratrol,  
por via oral, diariamente.  Os resultados foram a redução dos 
índices na escala analógica de dor, 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 amenorrreia. 
Estes resultados indicam que tratamento combinado da gestrinona 
por via vaginal com polifenois antioxidantes é efetivo no tratamento 
da dor refratária em pacientes com endometriose profunda.

Maia H Jr, Haddad C, Coelho G - The role of inflammation and aromatase expression in the eutopic endometrium and its relationship to the development of endometriosis – Paper Endometriosis 2012  Women in health. 
Cabrera J, Aburto-Soto T, Burrola-Méndez S., ET AL - Women with endometriosis improved their peripheral antioxidant markers after the application of a high antioxidant diet -  Reproductive Biology and Endocrinology 2009, 7:54.

Coutinho EM., et al; Treatment of endometriosis by vaginal administration of gestrinone; Fertil Steril. 1988 | Maia H Jr, Haddad C., Santos W S D; Treatment of Refractory Endometriosis-Related Pain 
with Vaginal Gestrinone in Pentravan Associated with Pinus Pinaster Extract and Resveratrol: A Preliminary Study; Gynecol Obstet (Sunnyvale), 2014, 4: 246. | Maia H Jr, Haddad C., Santos W S D.; 
Clinical experience with vaginal gestrinone in Pentravan® in the treatment of endometriosis pain; Austin Journal of reproductive medicine & infertility; 2015;2,4:1-5

Formulação

Gestrinona 5 mg

Pentravan® qsp 1 g

Posologia: Aplicar 1 g por via vaginal (aplicador vaginal) à noite, 
3 vezes por semana. (pH da fórmula final 4,5). Quantidade suficiente 
para 2 meses

Formulação

Resveratrol 30 mg

Extrato seco de Pinus pinaster 100 mg

Cápsula vegetal 1 un

Posologia: Tomar 1 cápsula, 1 vez ao dia. Aviar 60 cápsulas.

Cápsulas de citrato de clomifeno

Citrato de clomifeno 50 mg

Cápsula 1 un

Posologia: Ingerir uma cápsula ao dia, iniciando no 5o dia do ciclo 
menstrual ou a qualquer tempo em caso de amenorreia. Aviar 
60 cápsulas

Cápsulas de NAC

N-acetilcisteína 600 mg

Cápsula vegetal 1 un

Posologia: Tomar 1 cápsula, 2 vezes ao dia. Aviar 60 ou 120 cápsulas.
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A estimulação ovariana controlada (COS) tem contribuido para 
aumentar o índice de gestação nas mulheres submetidas a técnica 
de reprodução assistida (TRA), aumentando o número de folículos 
e oócitos.

A eficácia da aplicação de testosterona por via transdérmica antes da 
estimulação ovariana controlada (COS) usando antagonistas GnRH  
em pacientes com baixa resposta a injeção intracitoplasmática de 
esperma (ICSI) foi avaliada em um estudo controlado, prospectivo, 
randomizado com 110 pacientes. Os resultados indicaram que o pré-
tratamento elevou a taxa de implantação embrionária e a resposta 
ao COS sem efeitos adversos importantes.

Progesterona por via sublingual

Progesterona micronizada 10 mg/gota

Veículo oleoso sublingual qsp 10 gotas

Posologia: Instilar 10 gotas sublinguais a cada 2 horas ou conforme 
orientação médica para manutenção do nível plásmatico adequado. 
Quantidade suficiente para 14 dias.

Progesterona por via vaginal

Progesterona micronizada 200 mg

Pentravan® qsp 1 dose (4g)

Posologia: Aplicação intravaginal (aplicador vaginal) de 1 dose (4g) a 
cada 8h. Quantidade suficiente para 14 dias.

Formulação

Testosterona 12,5 mg

Pentravan® qsp 1 g

Posologia: Aplicar 1 g nos pulsos, pela manhã, por 21 dias. 
(a estimulação ovariana inicia no dia seguinte ao final das aplicações 
de testosterona). Quantidade suficiente para 21 dias.

Progesterona no suporte de fase lútea

Vias de administração e biodisponibilidade 

Estimulação ovariana controlada (COS)

Com a introdução dos agonistas de GnRH nas Técnicas de Reprodução 
Assistida (TRA), ficou claramente demonstrada a necessidade de 
suplementação de fase lútea devido à redução da quantidade e 
duração da secreção de progesterona pelo corpo lúteo.

Alguns estudos evidenciam aumento no risco de síndrome de 
superestimulação ovariana associado ao HCG durante a TRA, 
recomendando evitar seu uso. A progesterona é uma opção nesses 
casos. A concentração mínima de progesterona sérica para adequada 
manutenção de fase lútea em ciclos naturais é de 10 ng/ml.

Para indução da ovulação as vias oral e transdérmica não são 
adequadas. A via vaginal é preferida pela facilidade de uso, reduzidos 
efeitos adversos e pelo efeito de primeira passagem uterina.

Protocolo com ciclos de agonistas de GnRH

O suporte da fase lútea durante os ciclos de HCG é feito com 
Progesterona 600 mg ao dia (2 x 300 mg ou 3 x 200 mg) pela via 
vaginal, iniciando no dia da dose de HCG (logo após), no dia seguinte 
da recuperação do oócito ou no dia da transferência embrionária. 
Deve ser mantida até pelo menos 12 a 14 dias até possível 
menstruação.

No caso de resultado positivo para gravidez,  continuar por  até 30 
dias após a transferência embrionária, até ser observada atividade 
cardíaca fetal ou até a 12a. semana de gestação.

Via Dose (mg) Concentração 
plasmática (ng/ml) 

Pico plasmático 
(horas) 

Oral 100
200

6,5
13,4

2,7
2,2

Creme vaginal 100 13,97 3 
Spray Nasal 11,2 3,75 1 
Óvulo vaginal 100 

200 
14.50
14.69

3
8

Supositório retal 100 14 2 
Sublingual / bucal 1200 57,8 

Posaci C., Smitz J, Camus M- Human Reproduction, 2000

Smith C, Grimm M, Schwegel M - Treatment of infertility in women J Am Pharm Assoc. 2012;52:e27–e42. 
Posaci C., Smitz J, Camus M, - Progesterone for the luteal support of assisted reproductive technologies: clinical options - Human Reproduction, 2000- Vol. 15, (Suppl. 1),  129-148.

Kim C H, Howles C M, Lee H A; The effect of transdermal testosterone gel pretreatment on 
controlled ovarian stimulation and IVF outcome in low responders; Fertility and Sterility 
2011;Vol. 95, No. 2, 679-683.

Posaci C., Smitz J, Camus M, -Progesterone for the luteal support of assisted reproductive 
technologies: clinical options - Human Reproduction, 2000-Vol. 15, ( 1), 129-148.
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• 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 ingredientes farmacêuticos com  
 elevada compatibilidade celular;
• Permeação cutânea cientificamente comprovada;
• Eficácia e segurança garantidas.

Permeação comprovada cientificamente
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Pentravan® é o único promotor de permeação que vem sendo investigado 
clinicamente, de forma pioneira, para administração de tratamentos 
hormonais por via vaginal

Estudo de permeação em pele humana

Neste estudo de permeação ex vivo em célula de Franz, em pele humana 
full thikness (pele íntegra), que foi objeto de uma tese de mestrado 
de um grupo da Universidade Federal de Juiz de Fora e publicado na 
International Journal of Pharmaceutical Compounding (IJPC. 2014), foi 
avaliada a performance de permeação de hormônios esteroidais sexuais.

Os resultados indicaram que Pentravan® mostrou-se capaz de promover 
indíces de permeação transdérmica de hormônios em 48 horas 
compatíveis com níveis necessários para exercerem efeito biológico de 
forma sistêmica com eficácia assegurada graças ao perfil satisfatório de 
permeação através da pele.

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.

Performance de permeação de hormônios 
esteroidais sexuais
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