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RESUMO
O objetivo do trabalho é verificar, através de levantamento dos dados descritos pela literatura, o mecanismo pelo qual a
latanoprosta atua no crescimento capilar,  bem como determinar as concentrações e o tempo de uso descrito como
eficazes no controle da alopecia androgenética. A latanoprosta é um análogo da prostaglandina F2α (PGF2α) a qual é
utilizada no tratamento do glaucoma de ângulo aberto ou hipertensão ocular. A utilização da latanoprosta como agente
anti-glaucomatoso pode estar relacionada com o aparecimento de alguns efeitos colaterais como aumento da espessura
e comprimento dos cílios, crescimento de novos cílios, entre outros efeitos.  Apenas dois agentes terapêuticos foram
aprovados até agora pela Federal Drug Administration e pela Agência de Medicamentos para o tratamento da alopécia
androgenética, a finasterida oral (homens) e minoxidil tópico (mulheres e homens), porém têm eficácia limitada e podem
envolver vários efeitos adversos que restringem o uso. Resultados obtidos nos artigos estudados, demonstram que o
Latanoprosta é eficaz em produzir crescimento capilar nas doses de 0,005% á 0,05%, também foi verificado que a
aplicação tópica da latanoprosta em caudas de macacos com alopecia nas doses de 50 μg/ml e 500 μg/ml, induziu um
aumento dose dependente no crescimento capilar. A aplicação tópica da latanoprosta 0,1% em jovens voluntários com
alopecia androgenética, demonstrou que após 24 semanas de tratamento houve crescimento e pigmentação capilar.
Nesse sentido, a utilização tópica da latanoprosta vem se destacando como um promissor agente capaz de contribuir
para o crescimento capilar em alguns casos de alopecia, principalmente na androgenética.

PALAVRAS-CHAVE: Alopecia; análogo de prostaglandina F2α; crescimento capilar, calvície; latanoprosta.

1 INTRODUÇÃO

A  latanoprosta  na  forma  de  solução  oftálmica  (0,005%)  foi  eficaz  na  estimulação  do
crescimento  de  cílios  em pacientes  portadores  de  alopecia  areata,  produzindo  um crescimento
mínimo após 3 a 4 semanas de utilização e um crescimento pronunciado após 8 semanas de uso
(Mehta,  2003).  A  latanoprosta  vem  sendo  reconhecida  como  uma  droga  capaz  de  regular  o
crescimento  de cílios,  cabelos  e  pelos  (JOHNSTONE,  ALBERT,  2002).  De acordo com Blume-
Peytavi (2011) a latanoprosta aumenta a densidade dos cabelos tipo Velo e Terminal e pode ser útil
na estimulação da atividade do folículo capilar para o tratamento da perda de cabelos.

Apenas  dois  agentes  terapêuticos  foram  aprovados  até  agora  pela  Federal  Drug
Administration  (FDA)  e  pela  Agência  de  Medicamentos  (EMEA)  para  o  tratamento  da  alopécia
androgenética, a finasterida oral (para homens) e minoxidil tópico (para mulheres e homens), porém
os ingredientes ativos nestas substâncias têm eficácia limitada e podem envolver efeitos adversos,
como  ginecomastia  no  caso  da  finasterida  e  hipertricoses  no  caso  do  minoxidil,  estes  efeitos
adversos podem levar os pacientes a descontinuar o tratamento (FISHER et al., 2012).

As fases do ciclo do folículo piloso são a fase anágena, ou fase de crescimento, onde há
maior síntese de DNA, com duração de 2 a 6 anos e corresponde a 90% dos cabelos em condições
normais; fase telógena, ou fase do repouso, com tempo médio de 3 a 4 meses, correspondendo a
10% do total de cabelos; e a fase catágena ou intermediária, que dura poucos dias, com as mitoses
cessando subitamente e o bulbo torna-se queratinizado (MACHADO-FILHO, 2011; RISHIKAYSH,
2014).

Cada folículo possui um mecanismo de controle individual, ditado por diversas substâncias
como hormônios, citocinas, fatores de crescimento e influências do meio ambiente como deficiências
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nutricionais e radiação ultravioleta (MULINARI-BRENNER, SEIDEL, THEMIS, 2011; RISHIKAYSH et
al., 2014).

Podem ser distinguidos vários tipos de cabelo, dependendo do tipo de folículo piloso, que se
define de acordo com a sua estrutura, tempo de permanência no corpo, grossura e forma. São então
diferenciados em cabelo Lanugo, Velo, Intermédio e Terminal (BLUME-PEYTAVI, 2011). 

O primeiro cabelo a ser formado no interior do útero é o cabelo Lanugo, caracterizado como
sendo um cabelo fino, macio, levemente pigmentado e sem medula, ainda no útero materno ocorre a
formação do cabelo Velo, cujos folículos não atingem a camada subcutânea adiposa, penetrando
apenas até a derme reticular, sendo um cabelo fino, macio, pouco pigmentado e sem medula. Após
o nascimento, o cabelo vai crescendo no couro cabeludo, observando-se o cabelo intermédio que
apresenta uma cutícula áspera, pigmentação dispersa e medula fragmentada ou ausente. Com a
maturidade e a exposição aos hormônios andrógenos, os folículos mudam a morfologia, tornando-se
folículos terminais que produzem fios de cabelo Terminal que possui pigmentação, o seu folículo
atinge a  derme profunda e  este  cabelo  no couro  cabeludo tem a função de proteção contra  a
radiação ultravioleta (UV) e isolador térmico (REBELO, 2015; BLUME-PEYTAVI, 2011) 

A alopecia androgenética (AAG) é a forma mais comum de perda de cabelo em ambos os
sexos, embora afete ambos os gêneros, a AAG é mais comum nos homens do que nas mulheres,
sendo uma prevalência de 30% em homens da faixa etária dos 30 anos e de apenas 3 a 6% em
mulheres com igual idade. Nos homens da faixa etária dos 50 anos é relatada uma prevalência de
50%. Em idades superiores á 70 anos é referida uma prevalência de 80% nos homens e 42% em
mulheres. Verifica-se, então, que esta condição tem um aumento da sua frequência e severidade
com o aumento da idade (MULINARI-BRENNER, SEIDEL, THEMIS, 2011; REBELO, 2015). 

Na AAG ocorre término prematuro da fase anágena pela redução da expressão de fatores
estimulantes e aumento de citocinas que promovem apoptose. Além disso, há aumento do número
de folículos em repouso, alteração do ciclo folicular, e miniaturização dos fios terminais para fios
velo.  Essas modificações ocorrem tanto em homens quanto em mulheres (MULINARI-BRENNER,
SOARES, 2009; MACHADO-FILHO, 2011)

Os dois  principais  fatores  causais deste  distúrbio  são os níveis  de  andrógenos e fatores
genéticos.  Como  consequência  têm  surgido  inúmeros  estudos  que  procuram  estratégias  e
tratamentos mais eficazes e seguros para a terapêutica desta patologia. Sem tratamento, a alopecia
androgenética é uma condição progressiva, com o tratamento existente e habitualmente prescrito
têm sido observadas melhorias significativas, mas não curativas (REBELO, 2015).

Desta forma o objetivo do presente trabalho foi verificar, através de levantamento dos dados
descritos pela literatura, o mecanismo pelo qual a latanoprosta (análogo da prostaglandina F2α) atua
no crescimento capilar, bem como avaliar as concentrações e o tempo de uso descrito pela literatura
como eficazes no controle da alopécia androgenética.

2 MATERIAIS E MÉTODOS

Primeiramente foi  realizada a identificação das fontes,  buscando trabalhos publicados em
sites como BVS, PubMed, Scielo, livros, entre outros. Em seguida foram selecionadas e organizadas
as fontes, para discutir e desenvolver o projeto de pesquisa.

Para a busca dos artigos utilizou-se palavras-chaves tais  como: latanoprosta,  análogo de
prostaglandina F2α, alopecia androgenética, crescimento capilar, calvície.
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3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Com base em resultados obtidos nos artigos  estudados,  a  Latanoprosta  foi  aplicada nas
doses  de  0,005% e  0,05% em folículos  pilosos  de  ratos,  um modelo  utilizado  para  estudo  de
crescimento capilar, pois a estrutura do folículo capilar de ratos e humanos é praticamente a mesma,
neste  estudo  foi  verificado  que  a  latanoprosta  é  eficaz  em  promover  aumento  da  densidade,
crescimento  e  pigmentação  capilar  dependente  das  doses  aplicadas  (SASAKI,HOZUMI,  KONDO,
2005). A aplicação tópica da latanoprosta também foi avaliada em caudas de macacos com alopecia
nas doses de 50 μg/ml e 500 μg/ml durante 5 meses, juntamente com a aplicação de somente o
veículo  no  grupo  controle,  onde  latanoprosta  500  μg/ml  induziu  um  significante  aumento  no
crescimento capilar quando comparada com a aplicação da dose mais baixa de latanoprosta e do
veículo  no  grupo controle  (ONU,  2002).  Em um estudo randomizado duplo-cego para  avaliar  a
eficácia  da  aplicação  tópica  da  latanoprosta  0,1%  em  jovens  voluntários  com  alopecia
androgenética,  foi  constatado  que  após  24  semanas  de  tratamento  houve  crescimento  e
pigmentação capilar (BLUME-PEYTAVI, 2011). 

As PGF2a e PGE2 estão presentes na pele de mamíferos e podem desempenhar importante
papel  no controle do ciclo capilar. Em investigações em ratos utilizando as técnicas de  imuno-
histoquímica (  anticorpo monoclonal  anti-c)  ,  foi  verificado que os  folículos anágenos aparecem
precocemente após 7 dias do uso de PGF2a e seus análogos, enquanto os ratos do grupo controle
não monstraram nenhum crescimento de cabelo. Dois efeitos podem explicar os efeitos da PGF2a e
seus  análogos  sobre  o  crescimento  do  cabelo,  primeiro,  as  PGs  têm  efeitos  vasodilatadores
profundos, trabalhos demonstram que a latanoprosta e PGE2 são capazes de relaxar as artérias
ciliares  de  coelhos,  portanto,  é  provável  que  as  prostaglandinas  e  seus  análogos  atuam como
vasodilatadores na derme, induzindo aumento do fluxo sangüíneo peri folicular. Em segundo lugar,
PGF2a e seus análogos são capazes de induzir a replicação de DNA e estimular a divisão celular e
crescimento celular em vários tecidos in vitro (SASAKI,HOZUMI, KONDO, 2005). 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Desta forma podemos verificar através da avaliação dos diversos estudos que a latanoprosta
(análogo da prostaglandina F2α) demonstrou um potente efeito no crescimento capilar, sendo assim
um promissor agente para uso no tratamento da alopecia androgenética.
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