
Latanoprosta Fagron
Revolução no tratamento da alopecia

Prostaglandinas e
sua importância no
ciclo capilar

As prostaglandinas desempenham
um papel essencial durante o ciclo de
desenvolvimento capilar. Concentrações
adequadas permitem o equilíbrio entre
as fases anágena (crescimento), catágena
(regressão) e telógena (queda).

O desbalanço na concentração de
prostaglandinas na região do couro
cabeludo leva a uma redução da fase
anágena e ao aumento das fases
catágena e telógena. Assim, maior
proporção de ase
de queda e menor proporção na fase de
crescimento capilar, gerando a alopecia.

Neste quadro, ocorre a miniaturização
dos folículos capilares, reduzindo
a conversão de pelos velus a pelos
terminais, dando origem a pelos com
tamanho e espessura reduzidos.

Estudos recentes mostraram que o
uso de Latanoprosta no tratamento de
alopecia tem apresentado resultados
de gr omovendo - em um
período relativamente curto - o aumento

tivo da densidade capilar e
redução de sua queda.

Observou-se que os efeitos no
crescimento capilar ocorrem no início da
fase anágena. Sua ação, provavelmente
nas papilas dérmicas, promoveu maior
quantidade de , que apresentaram
também maior espessura e comprimento.
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Latanoprosta Fagron
Latanoprosta, é um análogo direto da 
prostaglandina F2-alfa, comumente utilizado 
sob a forma de colírio no
tratamento de glaucoma e hipertensão ocular, 
que apresenta como efeito adverso o aumento 
da densidade ciliar.

Com base nesta evidência, estudos avaliaram 
sua ação no tratamento de alopecia. Foi 
observado o aumento siginificativo da 
densidade capilar, tanto de pelos terminais 
quanto de pelos velus.

A ação de Latanoprosta ocorre principalmente 
através do estímulo aos folículos capilares, 
prolongando a fase anágena e promovendo a 
conversão da fase telógena à fase anágena.

Aplicações indicadas

• Alopecia androgenética feminina
• Alopecia androgenética masculina
• Alopecia areata
• Eflúvio anágeno
• Eflúvio telógeno

Benefícios

• Estímulo à fase anágena
• Redução da queda capilar
• Aumento da conversão de pelos velus em  
 pelos terminais
• Aumento da densidade e pigmentação   
 capilar
• Efeitos mais potentes, rápidos e duradouros  
 que os tratamentos atualmente disponíveis



Formulações com Latanoprosta Fagron

Formulações Magistrais com Latanoprosta Fagron

A formulação magistral permite o uso das formas farmacêuticas mais apropriadas para cada região, como gel-creme e espuma. Com isso, o paciente 
tem maior conforto na aplicação, além de segurança de uso.

O medicamento individualizado também permite a associação de outros ativos, para ação potencializada e maior adesão ao tratamento.

Mp0060

Espumax™
Espumax™ é uma base inovadora que, ao ser acondicionada em embalagem espumadora, forma uma espuma lipofílica. Espumax™  é uma 
espuma capilar livre de álcool e propilenoglicol, que não irrita nem sensibiliza o couro cabeludo. Por isso, é ideal para uso em formulações com 
Latanoprosta Fagron.

Espumax™ 

• Tem estabilidade confirmada
• Possui excelente compatibilidade com a pele
• Não contém álcool nem propilenoglicol
• Não é irritante e nem sensibilizante para a pele

• Proporciona fácil aplicação no couro cabeludo
• É excelente para ampliar a adesão ao tratamento
• Tem simples processo de preparo

A estabilidade de Latanoprosta Fagron isolada foi avaliada pela Universidade de Barcelona, veiculada em Espumax™ , acondicionada sob 
refrigeração e em temperatura ambiente, T≤25°C. As formulações testadas foram avaliadas após 30, 60 e 90 dias.
Foi confirmado que a formulação de Latanoprosta Fagron no Espumax™  permanece com a concentração inalterada durante 90 dias, acondicionada 
sob refrigeração ou em temperatura ambiente, T≤25°C.

Observação: Se optar pela terapia combinada de Latanoprosta com Minoxidil o veículo de escolha deve ser Espumil™  para manter a solubilidade e 
estabilidade de Minoxidil. 

Espuma capilar para alopecia

Latanoprosta Fagron  0,005%
Espumax™ Qsp 100ml

Posologia: Aplicação tópica nas áreas afetadas 1 vez ao dia

Gel-creme para tratamento e manutenção dos cílios e 
sobrancelhas

Latanoprosta Fagron  0,005%
Fitalite™ Qsp 5g

Posologia no tratamento: Aplicar na base dos cílios ou sobrancelhas 
1 vez ao dia

Posologia na manutenção do tratamento: Aplicar na base dos cílios 
ou sobrancelhas 1 vez por semana 
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