
 

 

        
 

      PROGESTERONA MICRONIZADA 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

     Introdução 

É empregada topicamente em soluções, nas concentrações de 1 a 2%, na alopecia 

androgênica feminina. É também usada em géis a 1%, no tratamento de displasias mamárias 

e mastodinias, em cremes vaginais a 1,5% ou óvulos vaginais com 50mg, na insuficiência do 

corpo lúteo e na STPM, e em supositórios com 25 a 50mg na dismenorreia e para prevenção 

do aborto. A absorção pode determinar alterações menstruais e sintomas mamários. 

  

 
 
 

Hormônio Bioidêntico 

 
 



 

 

 
     Descrição 

Progesterona na forma base, em cristais incolores a branco contendo não menos 

que 98% de Progesterona .  

 

 

     Propriedades 

A progesterona possui ações neuroendócrinas reduzindo a frequência de GnRH na 

fase lútea, no  trato reprodutor diminui a proliferação do endométrio, induz o 

desenvolvimento das glândulas mamárias e possui efeitos metabólicos elevando a insulina 

basal e os níveis de insulina pós-prandial.  

Mecanismo de ação: A progesterona passa rapidamente pelo metabolismo , porém 

altas doses (por exemplo 100 a 200mg) de progesterona micronizada são oralmente eficazes. 

O hormônio é transformado primeiramente no fígado em metabólitos hidroxilados bem como 

sulfatos e conjugados glicuronidados , eliminados pela urina. A meia-vida da progesterona é 

de cerca de 5 minutos.  

 

  
   Estudos 

Estudos comparam os efeitos da progesterona administrada por via via vaginal 

(800mg ao dia de  progesterona micronizada) com a administração por via intramuscular na 

concentração endometrial em  pacientes agonadais. Os resultados demonstraram que as 

concentrações de Progesterona endometrial são  significativamente mais elevadas pela via 

vaginal apesar das concentrações séricas mais baixas, devido ao  efeito de primeira passagem 

uterina. 

 
 
 

 



 

 

     Indicações 

•Contracepção isolada ou com estrogênio na terapia hormonal pós-menopausa;  

•Amenorreia secundária;  

•Hemorragia uterina anormal;  

•Eficiente na redução da ocorrência de hiperplasia 

endometrial e de carcinoma.  

•Sangramento uterino anormal causado por 

desequilíbrio hormonal em ausência de patologias 

orgânicas (fibrose submucosa, câncer uterino).  

•Menorragia, endometriose, preparação do útero, na 

mulher sem ovários, para fertilização in vitro. 

 
  

     Contraindicações 

Os progestágenos devem ser suspensos se a paciente apresentar uma perda 

repentina da visão, ou aparecer proptose, diplopia ou enxaqueca. Se o exame ocular indicar 

edema papilar ou lesões vasculares da retina, deve evitar-sesua administração. Quando 

forem administrados durante os primeiros quatro meses da gravidez, os progestágenos 

podem causar dano fetal (masculinização do feto feminino, hipospadia, defeitos cardíacos e 

nos membros).  

Também provocam edemas, por isso os pacientes com epilepsia, enxaqueca, asma, 

insuficiência cardíaca ou renal devem ser controlados. Administrar com precaução em 

pacientes com antecedentes de depressão. O efeito do fármaco no lactente é desconhecido. 

A segurança e a eficácia em crianças não foram estabelecidas. 

 

 

 



 

 

 

     Reações Adversas 

 Sangramento, mudança no fluxo menstrual, amenorréia, edema, aumento ou 

diminuição de peso, mudanças na erosão e na secreção cervical, icterícia colestática, 

erupções (alérgicas), melasma ou cloasma, depressão mental. Quando combinados com 

estrógenos, foram observados tromboflebite, embolia pulmonar, trombose e embolia 

cerebral, hipertensão ocular, mudanças na libido, tonturas, fadiga, dor nas costas, cefaléias, 

hirsutismo, síndrome pré-menstrual, nervosismo, eritema nodoso, prurido. 

 

 
     Concentração Recomendada 

 Dose posológica usual: 100 a 200mg  

 Dose diária usual: 100 a 300mg  

 Dose máxima diária: 600mg  

 Via de administração: Oral, Sublingual, Transdérmico e Vaginal. 

 
 

     Farmacotécnica 

Equivalência: Não aplicável.  

Concentração / Diluição (fabricante): Informação não encontrada nas referências 

consultadas.  

Solubilidade: Praticamente insolúvel em água; facilmente solúvel em etanol e 

ligeiramente solúvel em acetona e óleos minerais.  

Farmacotécnica Excipiente sugerido: Produto não localizado na relação de fármacos 

pertencentes a classe biofarmacêutica.  

pH estabilidade (produto final): Informação não encontrada nas referências 

consultadas.  

Orientações farmacotécnicas: Informação não encontrada nas referências 

consultadas.  



 

 

Incompatibilidades: Informação não encontrada nas referências consultadas.  

Conservação / armazenamento: Armazenar ao abrigo de calor e umidade.  

Por ser um produto de cabine especial o manipulador deverá utilizar parâmetros 

adequados, óculos de  proteção e máscara com sistema filtrante. Mulheres grávidas e 

manipuladores com histórico de câncer  relacionado a hormônio não deverão manipular 

hormônios para evitar a absorção pela pele, membrana, mucosas e pulmões.  
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