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RESUMO
A alopécia é uma doença que afeta e preocupa grande parte da população mundial. Suas
causas não estão completamente elucidadas, mas abrangem uma série de fatores que
caracterizam a doença em tipos específicos. A alopécia androgenética se caracteriza por
um padrão de hormônio masculino elevado e / ou predisposição genética e a finasterida é
um fármaco que apresenta resultados satisfatórios para este tipo de alopécia. Este artigo
tem por objetivos realizar uma revisão de literatura sobre a utilização da finasterida no
tratamento da alopécia, um hormônio que, atualmente, vem sendo muito utilizado para o
tratamento desta doença. Aspectos como características, indicações, posologia, histórico,
estrutura, estabilidade, biodisponibilidade, interações e contra-indicações são discutidos,
bem como a marcação da substância em testes anti-dopping, a utilização da substância
por mulheres, e seus efeitos adversos. A finasterida apresenta-se como a grande
descoberta no tratamento da calvície nos últimos anos, por apresentar bons resultados e
poucos efeitos colaterais relatados.
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ABSTRACT
Alopecia is a desease which affects and concerns most part of worldwide popoluation. Its
causes are not clearly elucidated but comprise a series of facts which characterize the
desease in specific types. Androgenetic açopecia characterizes by a patter of elevated
male hormone and /or genetic predisposure and finasteride is a substance which shows
satisfied results to this kind of alopecia. This article has the objective of perform a review
about the use of finasteride in the treatment of alopecia, nowadays, an hormone that is
been widely used to the treatment of the desease. Aspects as characteristics, indications,
dosing, history, structure, stability, bioavaliable, interactions will be discussed, the label of
the substance in dopping tests, the use of this substance by women and its side effects.
Finasteride showed as the big discovery in the treatment of alopecia in the last years,
because shows good results and few side effects related.
Keywords: alopecia, finasteride, dopping, androgenetic.
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Estrutura e estabilidade

Interações e contra-indicações
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adverso clínico ocorreu em 1,7% dos 945
homens tratados com finasterida e 2,1%
dos 934 homens que receberam placebo.
Nesses estudos, os seguintes efeitos
adversos relacionados ao medicamento
Finasterida foram relatados em mais de
1% dos homens tratados: diminuição da
libido (finasterida, 1,8% vs. placebo,
1,3%) e disfunção erétil (1,3% vs. 0,7%).
Além disso, foi relatada diminuição do
volume do ejaculado em 0,8% dos

Figura 4. Imagem de paciente antes e
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homens tratados com finasterida e 0,4%
dos homens que receberam placebo.
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avaliado e não foi diferente daquele
observado com o grupo placebo. Alguns
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de todos os efeitos adversos decorrentes
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que
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momento. Assim, a finasterida apresenta-

NOVO MEDICAMENTO E, EMBORA AS

se como uma boa alternativa para

PESQUISAS

TENHAM

pacientes que se preocupam com a

INDICADO EFICÁCIA E SEGURANÇA

estética capilar e querem tratar a calvície

QUANDO CORRETAMENTE INDICADO,

de origem androgenética.

utilização

em

de

PODEM

destaque,
letras

REALIZADAS

OCORRER

ADVERSAS

com

REAÇÕES

IMPREVISÍVEIS

AINDA

REFERÊNCIAS

NÃO DESCRITAS OU CONHECIDAS.
EM CASO DE SUSPEITA DE REAÇÃO
ADVERSA O MÉDICO RESPONSÁVEL
DEVE SER NOTIFICADO”.23 Por este
motivo, pode surgir um efeito adverso até
então desconhecido e que possa ser
preocupante.

Conclusão
A

partir

dos

resultados

apresentados nesta revisão, é possível
verificar

que

a

finasterida

tem

apresentado um grande destaque no
tratamento da alopécia. A substância é
considerada segura e apresenta pouca
incidência de efeitos colaterais, não
possui

interações

medicamentosas

conhecidas, e contra-indicação apenas
às mulheres, gestantes e pacientes com
hipersensibilidade aos componentes da
formulação. Visto que esta formulação
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