
revisão

Resumo A revisão de estudos baseados em evidências mostra o melhor tratamento 

hormonal para o hirsutismo. Inicialmente, resumiu-se a fisiologia do pelo, caracterizou-se o hirsutismo, suas 

variantes e suas causas. Revelou-se que o tratamento hormonal do hirsutismo deve ser complementado pelo 

tratamento cosmético e não deve ser indicado para mulheres grávidas ou que desejam engravidar. A primeira 

opção é o contraceptivo hormonal oral, seguro para contracepção e eficaz para tratamento do hirsutismo. Após 

tempo estipulado, não ocorrendo resposta satisfatória, associar acetato de ciproterona ou espironolactona. A 

finasterida é indicada para hirsutismo idiopático e a flutamida, devido aos efeitos colaterais, ainda não é opção 

segura.

Abstract An evidence-based review shows the best hormonal treatment of hirsutism. 

This paper summarized the physiology of the hair, characterized the hirsutism, its variants and etiologies. The 

study revealed that hormonal treatment of hirsutism has to be complemented by esthetic treatment, and it is 

not recommended for pregnant women or for those who want to get pregnant. The first option is hormonal 

oral contraceptive, which is safe for contraception and effective for treatment of hirsutism. After a established 

period of treatment, if good results do not occur, the association of cyproterone or spironolactone is recomended. 

Finasteride is the treatment of idiopathic hirsutism, and flutamide is not a safe option due to its side effects.
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Introdução

Hirsutismo é a presença de pelos terminais em áreas que, 

na mulher, são normalmente glabras, sendo uma das queixas 

mais comuns entre as mulheres mais jovens. Em trabalho de 

Bagnoli et al.1(D), em 583 mulheres com queixa de hirsutismo, 

verificaram que 90% tinham menos de 45 anos. O conceito 

de beleza faz parte da vaidade humana e muitos sofrem por se 

achar menos belo que outros, pela presença aumentada de pelos, 

ocasionando conflitos na vaidade feminina; por vezes causando 

dúvidas em relação à sua feminilidade e interferindo na sua 

sexualidade1-3(D).

O hirsutismo pode ser manifestação de problemas graves 

(tumores malígnos das adrenais ou ovários) que podem colocar 

em risco a vida de sua portadora. Em geral, contudo, é condição 

benigna, e pode estar associado com hiperandrogenemia que 

aumenta os riscos de doença cardiovascular, diabetes mellitus tipo 

2 e câncer de endométrio. O conhecimento dos fatores de cresci-

mento do folículo piloso é importante para podermos conduzir 

um tratamento realmente efetivo e não práticas empíricas. O 

tratamento efetivo atuará na regulação do crescimento folicular 

envolvendo vias metabólicas e moléculas específicas 2-5(D).

O pelo (Figura 1) é um anexo da pele, derivado da unidade 

pilossebácea, com funções de proteção, isolamento, sensação, 

limpeza e até de comunicação. O folículo piloso é composto de 

uma coluna sólida de células que prolifera a partir das cama-

das basais da epiderme e faz protrusão para dentro da derme. 

À medida que a coluna se alonga, encontra um agregado de 

células mesodérmicas, a papila dérmica, a qual circunda por 

sua extremidade inferior, o bulbo. A coluna sólida a seguir 

torna-se oca para formar um canal piloso. A matriz, agrupa-

mento de células epiteliais, é responsável pela produção e pelo 

crescimento do pelo e está localizada na junção do bulbo e da 

papila dérmica2,3,6(D).

O modelo de diferenciação do folículo piloso talvez seja 

o componente mais importante no controle do crescimento 

folicular. É ela que vai influenciar todos os outros aspectos do 

crescimento folicular: o ciclo, o tamanho, o encaracolamento, 

a cor e a sensibilidade androgênica. O modelo de diferenciação 

folicular é inerente a cada folículo e depende de sua posição no 

corpo; assim, folículos transplantados conservarão suas caracte-

rísticas iniciais. Um fator do modelo de diferenciação folicular, 

a molécula LEF-1, é expresso no embrião antes da formação da 

condensação epidérmica, creditando-se a ela o estabelecimento 

da localização do primórdio folicular. Outros fatores são os de 

transcrição genética dos homeobox 2, 8 e 13. O ácido retinoico 

parece ter papel na formação e na diferenciação do folículo, 

talvez por afetar a expressão de proteínas homeobox. O processo 

de formação do pelo envolve a gradual diferenciação e quera-

tinização das células formadas na matriz do folículo piloso. 

Os pelos diferem em comprimento, textura, encaracolamento, 

sensibilidade androgênica e cor. De fato, exceto pela simetria 

bilateral, provavelmente dois folículos no corpo, ou os pelos 

resultantes, não serão iguais. Os folículos pilosos podem pro-

duzir diversos tipos de pelos, a depender de sua localização e 

do ambiente hormonal: a lanugem é um pelo fino, curto, frágil 

e fracamente pigmentado visto no feto; o pelo velar também é 

fino e fracamente pigmentado e recobre a maior parte do corpo 

de crianças e adultos; e o pelo terminal é encaracolado, longo e 

fortemente pigmentado. O folículo piloso precisa crescer de um 

botão indiferenciado de células epiteliais para um cilindro de 

camadas que é capaz de produzir uma longa fibra multicelular 

que é o pelo; além do mais, os folículos, assim como as células que 

os fazem crescer, passam por suas próprias fases de crescimento 

cíclico com as fases de crescimento celular ativo e crescimento 

do órgão (anágena), de morte celular com regressão do órgão 

(catágena) e de quiescência celular (telógena), com repouso do 

órgão (Figura 2). Na fase de repouso (telógena), o pelo é curto e 

frouxamente preso à base do canal epitelial. O bulbo está formado 

em torno da papila dérmica. Começando a fase de crescimento 

(anágena), células da matriz começam a proliferar e estendem-se 

para a derme. O bulbo é restaurado e a coluna epitelial se alonga 

e é empurrada para a superfície da pele. O frouxo contacto do 

pelo precedente é rompido, e esse pelo é eliminado. As células 

da matriz superficial diferenciam-se formando uma camada 

queratinizada. O crescimento continua enquanto as células da 

matriz basal se multiplicam. Quando o crescimento termina, 
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Figura 1 - O pelo
Fonte: www.portal doenvelhecimento.net/.../image002.jpg
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a coluna se retrai, o bulbo se contrai (catágena) e o estado de 

repouso é reiniciado. O ciclo de crescimento do pelo é afetado por 

diversos fatores biológicos e modos de sinalização que medeiam 

as complexas interações que existem entre os diferentes tipos de 

células do folículo. Fatores de crescimento peptídicos atuam por 

meio de receptores de superfície enquanto os hormônios esteroides 

se ligam a receptores intracelulares. Dentre os diversos fatores 

de crescimento podem ser citados os fibroblásticos (FGF), os 

insulinoides (IGF), os transformadores (TGF), os derivados das 

plaquetas (PDGF) e os epidermais (EGF); tais fatores variam 

nas diversas fases do ciclo de crescimento7-9(D).

A duração do ciclo é diferente em cada região do corpo 

humano: enquanto 85% dos pelos do couro cabeludo estão 

na fase anagênica, somente 67% estão nessa fase no momen-

to. O comprimento do pelo é determinado por suas fases 

de crescimento e repouso, enquanto a fase anágena (fase de 

crescimento) do couro cabeludo perdura por três anos com 

telógena curta (quiescência celular), tornando os cabelos 

longos e em contínuo crescimento; a do antebraço tem fase 

anágena curta e telógena longa conduzindo a pelos curtos e 

de comprimento não-crescente. O folículo piloso concede a 

cor ao pelo por mecanismo refinado, coordenado com o ciclo 

do crescimento folicular e ainda não totalmente esclarecido. 

O grau de sensibilidade androgênica e a morfologia do folí-

culo piloso dependem de sua localização. Pelos não-sexuais 

incluem os cabelos, as sobrancelhas e os cílios. Os pêlos das 

axilas, da região pubiana, das pernas e dos antebraços, por 

necessitarem de pequenas concentrações de androgênios e 

por estarem presentes em ambos os sexos são chamados de 

ambissexuais. No restante da pele, os pelos são chamados 

de sexuais, pois dependem da ação dos androgênios para 

crescerem. Antes da puberdade, a unidade pilossebácea 

androgênio-dependente consiste de um folículo piloso com 

pelo velar quase invisível e um componente glandular sebáceo 

hipotrófico. Sob a influência dos androgênios, essa unidade 

pilossebácea sofre transformações morfológicas e, dependendo 

da sua localização, poderá se transformar em folículo piloso 

maduro, com pelo terminal, ou em folículo sebáceo, no qual 

o pelo continua velar e a glândula sebácea aumenta de volu-

me. Nas áreas propensas à calvície, os cabelos que cresceram 

sem o estímulo androgênico revertem para o estado velar, 

transformando-se em folículos velares maduros. As células 

das unidades pilossebáceas andrôgenio-dependentes contêm 

mais receptores androgênicos que regiões independentes. 

Nessas unidades pilossebáceas, é criado um ambiente hipe-

randrogênico pelo aumento ou pela diminuição de atividades 

enzimáticas. Outros hormônios podem influenciar o cresci-

mento do pelo. Os estrogênios prolongam a fase anagênica 

(aumento da densidade dos cabelos durante a gestação e a perda 

acelerada no puerpério; mulheres com síndrome de Turner 

têm pelos esparsos no corpo que respondem ao tratamento 

com estrogênios). Os hormônios tireodianos prolongam a 

fase telogênica (hipotireoidismo aumenta os pelos velares). 

A unidade pilossebácea é ainda suscetível a fatores neuro-

vasculares e influências ambientais, pelas quais os pelos se 

tornam mais pronunciados no verão9-11(D).

O hirsutismo é apenas um dos marcadores biológicos do 

hiperandrogenismo, conceituado como o excesso da atividade 

dos androgênios na mulher, ocorrendo com hiperandroge-

nemia (aumento da produção ou diminuição da eliminação 

dos hormônios, ou por administração de substâncias com 

atividade androgênica); e sem hiperandrogenemia (aumento 

das formas livres, por diminuição dos carreadores plasmá-

ticos ou por aumento da sensibilidade das células-alvo por 

aumento do número e da ativividade dos receptores nos 

folículos pilosos). O desencadeamento dessa manifestação 

depende de vários fatores: raciais (orientais com síndrome 

dos ovários policísticos podem não apresentar hirsutismo 

apesar da hiperandrogenemia), disfunções endócrinas (hi-

potiroidismo, os androgênios podem estar aumentados pela 

hiperprolactinemia secundária, níveis reduzidos de SHBG, 

disfunções adrenais, ovariana e central), iatrogenia, idiopático 

(sem causa detectada)12,13(D).

Fase anágena Fase catágena

Fase telógena

Figura 2 - Fases do crescimento do pelo 
Fonte: www.joriosantana.com.br/images/fases.gif
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As causas do hiperandrogenismo são: 1 – aumento da 

produção ovariana: tumores ovarianos podem causar aumento 

da produção androgênica, seja pelas próprias células tumorais, 

seja pela hiperplasia das células estromais adjacentes. Os 

tumores funcionantes são de origem mesenquimal e causam 

manifestações androgênicas severas, com níveis elevados de 

testosterona. O hiperandrogenismo funcional, de etiologia 

ovariana, é a causa mais comum de hiperandrogenemia na 

mulher e, quando se associa com alterações nos ovários, é 

denominado de síndrome dos ovários policísticos, associada 

com frequência a resistência à insulina, sendo que essa insu-

lina aumenta a produção ovariana de androgênios estimulada 

pelo LH; 2 – aumento da produção adrenal: a síndrome de 

Cushing pode ser causada por tumores hipofisários, tumores 

benígnos ou malígnos das adrenais ou por produção ectópica 

de ACTH, e se caracteriza pelo excesso de glicocorticoides. A 

hiperprolactinemia tem sido associada ao aumento da produ-

ção adrenal de androgênios por aumentar a sensibilidade ao 

ACTH, o que pode explicar a melhora do hiperandrogenismo 

em pacientes com hiperprolactinemia tanto pelo uso de bro-

moergocriptina quanto de dexametasona. Na hiperprolacti-

nemia ocorre também diminuição do SHBG e da atividade 

da aromatase; no entanto, como há diminuição concomitante 

da atividade da 5α-redutase, os fenômenos causados pela dii-

drotestosterona não são tão intensos. Dos déficits enzimáticos 

da adrenal, a deficiência da 21 hidroxilase é a forma mais 

comum. A forma clássica causa virilização do feto feminino, 

enquanto a forma tardia ou não-clássica simula a síndrome 

dos ovários policísticos, da qual se distingue pelos níveis 

elevados da 17α-hidroxiprogesterona; 3 – causa iatrogênica: 

androgênios e progestógenos derivados da 19-nortestosterona, 

quando utilizados em certas condições clínicas, podem levar 

ao hirsutismo iatrogênico; 4 – hirsutismo idiopático: quando 

a causa do hirsutismo não ficar evidenciada, e os níveis de 

androgênios circulantes forem normais, caracteriza-se a forma 

idiopática14-18(C,C,D,D,D).

Como muitas mulheres normais apresentam pelos terminais 

em algumas regiões sexuais, é necessário que se quantifique 

esses pelos para o correto diagnóstico de hirsutismo. A maneira 

mais utilizada na prática diária e mesmo nos ensaios científi-

cos é o escore proposto por Ferriman e Gallwey (modificado) 

(Figura 3). Neste escore, os pelos terminais são avaliados em 

nove regiões do corpo; em cada uma delas os pelos terminais 

podem estar desde ausentes (nota zero) até abundantes, espes-

sos e encaracolados (nota quatro); somas acima de 8 indicam 

hirsutismo, que será leve com escore de até 16 e severo acima 

de 152,3(D).

A idade do aparecimento da manifestação e a velocidade 

de seu desenvolvimento dependem da causa. A etiologia 

tumoral causa hirsutismo em qualquer idade, desenvolve-

se rapidamente, é intensa e apresenta outras manifestações 

androgênicas.

O hirsutismo de causas funcionais, ovariano e adrenal, e 

no idiopático, faz com que os pelos apareçam gradativamente 

a partir da puberdade. Na síndrome de Cushing, os sinais são 

predominantes: face de lua cheia, dorso em giba, obesidade 

centrípeta e estrias na pele. Na hiperprolactinemia geralmen-

te está presente a galactorreia. Um marcador epidérmico de 

resistência à insulina é a acanthosis nigricans, lesões escuras, 

aveludadas que ocorrem nas superfícies de dobras do corpo. A 

hiperandrogenemia causa outras manifestações como: obesidade, 

acne, alopécia androgenética, irregularidade menstrual, esteri-

lidade e infertilidade. Nos casos mais acentuados pode ocorrer 

virilismo com alterações do timbre da voz, aumento da massa 

muscular e hipertrofia do clitóris2,3,18,19(D).

O principal objetivo no diagnóstico etiológico do hirsu-

tismo é excluir as causas orgânicas por meio de propedêutica 

clínica e dosagem na fase folicular precoce de FSH, LH, 

prolactina, testosterona, SDHEA, androstenediona e 17α-

hidroxiprogesterona.

O aparecimento de manifestações intensas, evolução rápi-

da ou com dosagens de testosterona e de SDHEA superiores 

a 200 ng/dL e 700 mcg/dL, respectivamente, é necessário 

para afastar os processos tumorais. Quando os níveis de 17α-

hidroxiprogesterona estiverem acima de 5 ng/mL, o diagnóstico 

de hiperplasia adrenal congênita é confirmado. Se os níveis 

de 17α-hidroxiprogesterona ou de SDHEA estiverem pouco 

elevados, faz-se o teste da supressão com dexametasona ou o 

teste de estímulo com cortrosina para esclarecer o diagnóstico. 

Excluídas essas causas, e uma vez que os ovários, à ultrassono-

grafia, mostrarem aumento do volume e do estroma, e mais de 

10 cistos de 2 a 8 mm de diâmetro, diagnostica-se síndrome 

dos ovários policísticos; se não houver hiperandrogenemia, a 

causa é idiopática3,18-20(D).

Em 2008, The Endocrine Society, que congrega filiados em 

mais de 100 países, divulgou um guideline (diretriz, guia prá-

tico) para avaliação e tratamento do hirsutismo na menacme 

baseado em revisões sistemáticas das melhores evidências dis-

poníveis. Baseado nessas evidências, o guia adotou os termos 

“sugere”, quando as evidências forem de menor qualidade ou 

“recomenda”, quando as evidências forem de alto nível. Assim, 

este guia sugere que se apesar do tratamento cosmético, a mu-

lher tiver hirsutismo que a incomode ela deve ser submetida 

a tratamento farmacológico ou a remoção dos pelos; a escolha 
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entre essas opções dependerá: a) da preferência da paciente; 

b) da extensão da área de pelos sujeita à remoção direta e c) 

acesso e disponibilidade desses métodos. Em relação ao trata-

mento farmacológico: 1) o guia sugere que para a maioria das 

mulheres a monoterapia com o contraceptivo hormonal oral 

como tratamento do hirsutismo e recomenda que antiandro-

gênios não sejam empregados sem contracepção adequada; 2) 

para a mulher que não pode ou não procura engravidar, o guia 

sugere a utilização ou do contraceptivo hormonal oral ou de 

antiandrogênio. A escolha entre essas opções dependerá da 

preferência da paciente em relação à eficácia, efeitos colaterais 

e custos; 3) sugere contra o emprego da flutamida; 4) sugere 

contra o emprego de antiandrogênios por via tópica e contra a 

utilização de drogas sensibilizadoras da insulina no tratamento 

do hirsutismo; 5) sugere o não-emprego de glicocorticoides em 

mulheres que não tenham hiperplasia adrenal congênita clássica 

ou a forma não-clássica devido à deficiência da 21-hidroxilase; 

6) sugere o uso de glicocorticoide na hiperplasia adrenal con-

gênita não-clássica para mulheres que não tenham obtido boa 

resposta ao contraceptivo hormonal oral ou aos antiandrogênios 

ou que estão procurando a indução da ovulação; 7) sugere não 

utilizar o agonista do GnRH, exceto nas formas severas de 

hiperandrogenemia, como na hipertecose ovariana, que não 

tenham respondido aos contraceptivos hormonais orais e aos 

antiandrogênios; 8) sugere, para todos os tratamentos farma-

cológicos do hirsutismo, ao menos seis meses de seguimento 

antes de se alterar a dose, ou o medicamento ou se adicionar 

outro medicamento; 9) sugere que se o contraceptivo hormonal 

oral não tiver melhorado o hirsutismo em seis meses que se 

adicione um antiandrogênio. Em relação à remoção dos pelos 

sugere a laser/fotoepilação. Para mulheres que serão submetidas 

à fotoepilação e que desejem resposta inicial mais rápida, su-

gere adicionar creme de efornitina durante o tratamento. Para 

mulheres que escolheram a remoção dos pelos e que tenham 

hiperandrogenemia sugere o tratamento farmacológico para 

minimizar o crescimento de novos pelos21(A).

A eficácia dos antiandrogênios é ainda discutível, Swiglo et 

al.22(A) realizaram uma revisão sistemática de trabalhos rando-

mizados e controlados para avaliar a eficácia dos antiandrogênios 

no tratamento do hirsutismo. Os autores consultaram os bancos 

de dados Medline, Embase e Cochrane até maio de 2006, como 

critério de inclusão o tratamento do hirsutismo com antiandrogê-

nio ao menos durante seis meses. Os revisores utilizaram formas 

estruturadas para analisar e selecionar a qualidade metodológica 

(seleção, ocultação, blindagem e perda de seguimento). Dos 348 

estudos elegíveis, somente 12 foram escolhidos (18 comparações). 

A qualidade metodológica dos estudos foi pequena. As meta-

análises dos efeitos da randomização mostraram que, compara-

dos com o placebo, os antiandrogênios diminuíram o escore de 

Ferriman e Gallwey em -3,9 (IC=-2,3 a -5,4); inconsistência 

I(2)=0%. Quando comparado com a metformina, a espironolac-

tona reduziu o escore em -1,3 (IC=-0,03 a -2,6) e flutamida em 

-5,0 [IC=-3,0 a -7,0; I(2)=%]. Para essas intervenções, duas em 

cada cinco mulheres necessitariam receber tratamento para que 

uma obtivesse melhora. A epironolactona ou a finasterida em 

combinação com contraceptivo hormonal oral [-1,7; IC=-0,1 a 

-3,3; I(2)=0%] ou a flutamida com metformina [-4,6; IC=-1,3 

a -7.9; I(2)=40%] parecem ser superiores à monoterapia com 

contraceptivos e metformina, respectivamente. Somente três 

trabalhos randomizados e controlados relataram autoavaliações 

do hirsutismo. Os autores concluíram que evidências fracas 

sugerem que os antiandrogênios são agentes pouco efetivos no 

tratamento do hirsutismo.

1                   2                   3                  4

1                   2                   3                   4

Figura 3 - Escore de Ferriman e Gallwey (modificado) 
Fonte: http://www.nature.com/nrendo/journal/v4/n5/images/ncpendmet0789-f2.jpg
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Objetivo

Revelar as melhores evidências do tratamento hormonal em 

mulheres portadoras de hirsutismo.

Método 

Pesquisa abrangente nos bancos de dados da Medline/PubMed 

e da Biblioteca Cochrane com ênfase para revisões sistemáticas e 

trabalhos randomizados e controlados que contivessem ao menos 

o resumo. Foram utilizados os seguintes descritores: “hirsutism, 

hirsutism and hormonal oral contraceptives, cyproterone acetate, spiro-

nolactone, flutamide, metformin e finasteride”, nos últimos 30 anos. 

Foram incluídas e estudadas três revisões sistemáticas, com ou 

sem meta-análises, um guideline (diretrizes ou protocolos de con-

duta); e entre os inúmeros trabalhos randomizados e controlados 

foram selecionados 15, baseados nas melhores evidências. Nas 

questões em que não foram encontradas revisões sistemáticas e/

ou trabalhos randomizados e controlados foram utilizados outros 

26 trabalhos bastante informativos.

Resultados 

O tratamento hormonal para o hirsutismo é importante, 

especialmente nos casos em que há níveis séricos de androgênios 

aumentados, e deve ser complementado com procedimentos 

cosméticos. Não deve ser aplicado a gestantes ou a mulheres 

em vias de engravidar. Inclui contraceptivos orais combinados, 

espironolactona, ciproterona e finasterida. A flutamida não deve 

ser recomendada.

Hirsutismo e contraceptivos hormonais orais

Os contraceptivos hormonais orais contêm um estrogê-

nio potente, o etinilestradiol associado a um progestógeno, 

cuja maioria deriva da testosterona e exibe graus fracos de 

androgenicidade em marcadores laboratoriais. No entanto, 

progestógenos, como o acetato de ciproterona e a drospirenona, 

por terem química diferente, funcionam como antagonistas 

do receptor androgênico; a atividade antiandrogênica desses 

progestógenos não é idêntica: assim, 1 mg de acetato de 

ciproterona equivale a 3 mg de drospirenona, e a 25 mg de 

espironolactona. Os contraceptivos hormonais orais reduzem 

o hiperandrogenismo por: supressão da secreção de LH, da 

secreção androgênica, por estimulação da produção hepática do 

SHBG, diminuindo a testosterona livre; discreta diminuição 

da secreção adrenal de androgênios e bloqueio do receptor 

androgênico2,3,23(D).

Para analisar o tratamento do hirsutismo com contracepti-

vos hormonais orais foi utilizada uma revisão sistemática e um 

trabalho randomizado e controlado comparando contraceptivos 

hormonais orais ao placebo, com diferentes doses do etinilestra-

diol e dos diferentes progestógenos.

Na revisão sistemática do guia da The Endocrine Society foi 

encontrado apenas um trabalho randomizado e controlado 

comparando o contraceptivo hormonal oral com o placebo e 

um segundo trabalho em que se compararam dois tipos de 

progestógenos com nenhum tratamento. Esses dois trabalhos 

tiveram limitações metodológicas importantes (falta de blin-

dagem e randomização não-clara) e relataram imprecisamente 

os resultados. Por essas razões, The Endocrine Society concluiu 

que a recomendação do contraceptivo hormonal oral para o 

tratamento do hirsutismo é de reduzido impacto. Na análise 

combinada dos dois trabalhos, o tratamento do hirsutismo com 

o contraceptivo hormonal oral foi associada com maior redução 

dos escores de hirsutismo (-8,0 IC=-11 a -4,5) que com o placebo 

ou sem tratamento21(A).

Para avaliar a eficácia clínica de dois contraceptivos contendo 

30 mcg de etinilestradiol associados com 150 mcg de desogestrel 

(DG) ou com 75 mcg de gestodene (GD), Sobbrio et al. 24(A) 

randomizaram abertamente 34 mulheres hirsutas com síndrome 

dos ovários policísticos pareadas por índice de massa corpórea 

(IMC) e idade. As participantes foram randomizadas e incluídas 

em cada um dos grupos de tratamento (17 em cada). Os valores 

séricos da testosterona total (TT), testosterona livre (FT), an-

drostenediona (A), deidroepiandrosterona (DHEA), sulfato de 

deidroepiandrosterona (SDHEA), 17 α-hidroxiprogesterona 

(17Pg), globulina transportadora dos hormônios sexuais (SHBG), 

ceruloplasmina (CP), assim como o escore de Ferriman e Gallwey 

e o índice de androgênios livres (FAI) foram avaliados antes e 

depois de seis ciclos de tratamento. Foram observadas dimi-

nuições significativas da TT, FT, A, 17Pg, DHEA, DHEAS, 

escore de Ferriman e Gallwey, FAI e aumentos significativos 

da SHBG e da CP . Não houve diferenças significativas entre 

os dois contraceptivos. Os autores concluíram que ambos os 

contraceptivos representam alternativas altamente efetivas e 

apropriadas no tratamento do hirsutismo relacionado com a 

síndrome dos ovários policísticos.

Na revisão sistemática da The Endocrine Society, em Martin 

et al.21(A), é citado o trabalho de Porcile e Gallardo25(A), em 

que os autores para estudarem a eficácia de anticoncepcionais 

contendo dois progestógenos diferentes no tratamento do 

hirsutismo, de causa idiopática ou por síndrome dos ovários 

policísticos, randomizaram 10 mulheres para utilizar desoges-

trel 150 mcg+30 mcg etinilestradiol, 6 com desogestrel 150 
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mcg+50 mcg etinilestradiol, 10 com acetato de ciproterona 2 

mg+35 mcg etinilestradiol e que foram todas comparadas com 

19 mulheres normais, não-tratadas. O ensaio teve a duração de 2 

anos e 24 das 26 mulheres completaram-no. Além do hirsutismo, 

estudaram o perfil lipoproteico. O escore de hirsutismo inicial 

foi de 11,8±0,6 e diminuiu (-7,2±0,4;p<0,01) para 4,7±0,6 

quase chegando ao escore das mulheres controle (3,6±0,3). Não 

foi notada diferença entre os grupos de tratamento. Os autores 

concluíram que os contraceptivos testados foram eficazes no 

tratamento do hirsutismo, e as alterações nos lípides plasmáticos 

foram de difícil interpretação.

Ainda na revisão sistemática da The Endocrine Society, 

Martin et al.21(A) citam o trabalho de Batukanet al.26(A) 

com o objetivo de comparar a eficácia clínica e bioquímica 

de contraceptivos contendo progestógenos antiandrogênicos. 

Foram randomizadas mulheres hirsutas para receberem 3 mg 

de drospirenona/30 mcg etinilestradiol (n=48) ou 2 mg de 

acetato de ciproterona/35 mcg etinilestradiol (n=43) durante 

12 meses. No início do ensaio, foram realizadas dosagens 

séricas de testosterona total, testosterona livre, androstenedio-

na, sulfato de deidroepiandrosterona e SHBG, assim como a 

avaliação pelo escore de Ferriman e Gallwey. Esses parâmetros 

foram reavaliados ao final do ensaio. Os dois contraceptivos 

foram igualmente efetivos em reduzir o escore de Ferriman e 

Gallwey, os androgênios séricos e aumentar o SHBG. A redução 

no escore de Ferriman e Gallwey durante o tratamento foi de 

[% média (min-max)] 0,70 (0-0,58) versus 0,57 (0,10-1,00) 

com 6 meses (p=0,028) e 0,80 (0-0,42) versus 0,81 (0-075) 

com 12 meses (p=0,6) com as pílulas contendo drospirenona e 

acetato de ciproterona, respectivamente. Os autores concluíram 

que o contraceptivo hormonal oral contendo a drospirenona 

é tão efetivo quanto aquele contendo o acetato de ciproterona 

no tratamento do hirsutismo.

Os trabalhos estudados mostraram que apesar das evidências 

para o tratamento do hirsutismo com contraceptivos hormonais 

elas são de pequeno impacto, não existindo diferenças evidentes 

em relação ao progestógeno utilizado (a maioria dos trabalhos 

utiliza progestógenos não-androgênicos).

Hirsutismo e espironolactona

A espironolactona é um antagonista estruturalmente seme-

lhante aos progestógenos. Essa droga compete com a diidrotes-

tosterona no receptor androgênico, inibindo a 5 α-redutase, e 

competindo com o androgênio na ligação ao SHBG. Em 1988, 

Fonseca et al.27(B) a utilizaram na dose de 200 mg/dia em 46 

mulheres hirsutas, observando diminuição significativa no escore 

de Ferriman e Gallwey.

Para o estudo das evidências relacionadas à espironolactona 

no tratamento do hirsutismo foram utilizadas duas revisões 

sistemáticas.

Brown et al.28(A) realizaram uma revisão sistemática para a 

Cochrane para investigar a eficácia da espironolactona e/ou em 

combinação com esteroides (inclusive contraceptivos hormonais 

orais) em reduzir o hirsutismo e a acne em mulheres. Para isso 

fizeram ampla revisão no registro de trabalhos da The Cochrane 

Menstrual Disorders and Subfertility Group (MDSG) até abril de 

2008, que é baseada na pesquisa regular dos bancos de dados da 

Medline, Embase, CINAHL, procurando manuais de outras fontes 

como jornais, anais de reuniões e livros, trabalhos relevantes, 

além de contatar as companhias farmacêuticas para informações 

dos trabalhos não-publicados. Todos os trabalhos selecionados 

inicialmente eram randomizados e controlados, comparando a 

espironolactona com placebo, esteroides (incluindo os contracep-

tivos hormonais orais), espironolactona em variadas dosagens, ou 

espironolactona e esteroides versus esteroides isolados utilizados 

para diminuir o crescimento dos pelos em mulheres. Entre os 

trabalhos incluídos nessa revisão, oito foram excluidos, e dois 

outros estão aguardando análise. Somente um trabalho estudou a 

acne como objetivo principal; os demais, o hirsutismo. Em rela-

ção ao hirsutismo, as principais medidas incluíram: observações 

subjetivas, escore de Ferriman e Gallwey, parâmetros hormonais 

e bioquímicos e efeitos colaterais. Nos dois trabalhos em que 

se comparou 100 mg de espironolactona e placebo, diferenças 

significativas foram relatadas para melhora subjetiva no cresci-

mento dos pelos (OR=7,18; IC=1,96 a 26,28), embora não no 

escore de Ferriman e Gallwey. Os autores concluíram que existem 

evidências de que a espironolactona seja tratamento efetivo para 

o hirsutismo, e dados de alguns estudos que apontam alguma 

superioridade da espironolactona sobre outras drogas, mas esses 

resultados ainda não podem ser generalizados.

Na revisão sistemática de Swiglo et al.22(A), foram encontrados 

dois trabalhos comparando a espironolactona 100 mg/dia com 

placebo que mostraram maior redução no escore de Ferriman e 

Gallwey com a espironolactona (-4,8; IC=-7,4 a -2,2). Traba-

lho com critérios rigorosos sobre dosagem da espironolactona 

ainda não foi realizado, embora seja evidente que os efeitos da 

espironolactona sejam dose-dependente.

Não foi encontrado nenhum trabalho randomizado, no 

tratamento do hirsutismo, comparando a espironolactona com 

contraceptivos hormonais orais.

A análise dessas revisões sistemáticas permitiu concluir que 

a espironolactona é droga efetiva no tratamento do hirsutismo. 

Na experiência do Setor de Ginecologia Endócrina da Faculdade 

de Medicina da Universidade de São Paulo (USP), a dose de 
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200 mg/dia é efetiva e, quando necessária anticoncepção ou se 

associado a distúrbios menstruais, a dose de 100 mg/dia com 

um contraceptivo hormonal oral, com 35 mcg de etinilestradiol 

e 2 mg de acetato de ciproterona,constitui boa opção.

Hirsutismo e finasterida

A 5 α-redutase, enzima que transforma a testosterona em 

diidrotestosterona, ocorre em duas isoformas: a isoforma tipo 1 

é composta de 259 aminoácidos, tem o ótimo pH entre 6 e 9, 

representa o “tipo cutâneo” e está localizada principalmente no 

sebócito, mas também na epiderme, e queratinócitos foliculares, 

nas células da papila dérmica e das glândulas sudoríparas assim 

como em fibroblastos da pele genital e não-genital. A isoenzima 

do tipo 2 é composta de 254 aminoácidos, tem o pH ótimo em 

torno de 5,5 e está localizada principalmente no epididímio, nas 

vesículas seminais, na próstata e na pele da genitália fetal, assim 

como na camada interna da bainha da raiz do folículo piloso e 

em fibroblastos da pele normal da genitália adulta. Os genes 

responsáveis pelas enzimas tipo 1 e tipo 2 estão localizados nos 

cromossomas 5p e 2p, respectivamente, e cada qual consiste 

de 5 exons e 4 introns. Nas décadas de 1980 e 1990, diversos 

agentes esteroides e não-esteroidicos foram desenvolvidos para 

interferir na atividade da 5α-redutase. A finasterida, com maior 

afinidade pela isoenzima tipo 2, foi o primeiro antagonista da 5α-

redutase introduzido para o tratamento da hiperplasia prostática 

benigna. A avaliação clínica da finasterida e outros inibidores 

da 5α-redutase no campo da dermatologia é ainda limitada, em 

particular com aqueles que se ligam seletivamente à isoenzima do 

tipo 1 (ex MK-386, LY19704) considerados como opções para o 

tratamento das desordens cutâneas dependentes dos androgênios 

como a acne, hirsutismo e alopecia androgênica2,29(D).

Para estudar os efeitos da finasterida no tratamento do hir-

sutismo e compará-la com placebo, contraceptivos hormonais 

orais e espironolactona, foi utilizada uma revisão sistemática, 

com destaque para alguns trabalhos que responderam drogas 

serão estudadas posteriormente.

Na revisão sistemática de Swigloet al. 22(A) destaca-se o trabalho 

de Lakryc et al.30(A), o qual compara a finasterida ao placebo, em 

que os autores observaram a eficácia da finasterida, 5 mg/dia, com 

placebo no tratamento do hirsutismo, seja idiopático ou associado 

à sindrome dos ovários policísticos. Para tal, 24 mulheres foram 

randomizadas para um dos dois tratamentos durante 6 meses. 

Todas as pacientes foram avaliadas no início, com três e seis me-

ses de tratamento, utilizando o escore de Ferriman e Gallwey, a 

mensuração da pressão arterial e da frequência cardíaca e o cálculo 

do índice de massa corpórea. Também, foi coletado sangue para 

determinação dos níveis de prolactina, 17α-hidroxiprogesterona, 

FSH, LH, testosterona total e livre, sulfato de deidroepiandros-

terona, androstenediona e diidrotestosterona. Todas as mulheres 

foram questionadas sobre suas preocupações e satisfação com o 

tratamento. Os resultados mostraram que o escore de Ferriman 

e Gallwey no sexto mês de tratamento com a finasterida foi sig-

nificativamente menor do que nas avaliações inicial e do terceiro 

mês de tratamento. A dosagem de diidrotestosterona no grupo 

da finasterida também estava significativamente menor que no 

grupo do placebo. Os outros hormônios não se alteraram signifi-

cativamente. Os autores concluíram que a finasterida pode ser um 

tratamento eficaz em mulheres com hirsutismo, seja idiopático 

ou associado à sindrome dos ovários policísticos.

Ainda na revisão sistemática de Swiglo et al. 22(A) foi en-

contrado o trabalho de Sahin et al.31(A) em que se comparou a 

finasterida com um contraceptivo hormonal, no qual 45 mulheres 

hirsutas foram randomizadas para receber a finasterida 5 mg/dia 

ou o contraceptivo contendo 2 mg de acetato de ciproterona e 35 

mcg de etinilestradiol durante 9 meses. O escore de hirsutismo 

diminuiu significativamente (p<0,0005) tanto no grupo do con-

traceptivo hormonal (média±DP, 15,81±1,19 versus 8,38±1,21) 

como no grupo da finasterida (17,81±1,05 versus 10,86±0,91). 

As reduções no escore de hirsutismo (% média±DP) foram 

14,23±2,29 versus 19,77±2,22 (p<0,05) aos 3, 40,23±4,58 versus 

29,49±2,69 (p<0,02) aos 6 e 50,99±4,13 versus 39,87±3,30 

(p<0,02) aos 9 meses no grupo do contraceptivo hormonal e 

finasterida respectivamente. Não foram encontradas diferenças 

significativas nos níveis hormonais durante o tratamento com 

a finasterida. A testosterona livre sérica diminuiu significati-

vamente aos três meses e se manteve suprimida durante todo o 

tratamento com o contraceptivo hormonal. Também, nesse grupo 

houve diminuição do sulfato de deidroepiandrosterona aos seis 

e nove meses e aumento do SHBG. Os autores concluíram que 

os dois tipos de tratamento são seguros e eficazes; no entanto, 

o contraceptivo hormonal pareceu ser mais efetivo em longo 

prazo e é mais econômico.

Outro trabalho citado por Swiglo et al.22(A) foi o de Sahin et 

al.32(A), em que foram randomizadas 40 mulheres hirsutas para 

receberem contraceptivo contendo 35 mcg de etinilestradiol+2 

mg de acetato de ciproterona ou o mesmo contraceptivo associado 

à finasterida 5 mg/dia durante um ano. Trinta e quatro mulheres 

completaram o estudo. Observou-se significativa diminuição no 

escore de hirsutismo entre o início e o final do ensaio: no grupo do 

contraceptivo isolado (média±DP, 15,62±4,89 versus 9,75±3,97) 

e no grupo do contraceptivo+finasterida (16,27±6,90 versus 

8,38±4,44). Os percentuais de diminuição no escore de hirsutismo 

(percentagem média±DP) foram 30,26±14,56 versus 34,70±11,60 

aos 6 meses e 38,09±11,46 versus 48,14±14,27 no 12º mês nos 
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grupos do contraceptivo isolado e do contraceptivo+finasterida, 

respectivamente. A percentagem de redução no escore de hir-

sutismo no 12º mês no grupo do contraceptivo+finasterida foi 

significativamente maior que no grupo do contraceptivo isolado 

(p<0,05). Os autores concluíram que o contraceptivo associado com 

a finasterida é mais eficaz que o contraceptivo isoladamente.

Na revisão sistemática de Swiglo et al.22(A) não foi encontrada 

a referência de Kelestimur et al.33(A), em cujo trabalho foram 

randomizadas 65 mulheres hirsutas para receberem a combinação 

de espironolactona, 100 mg+finasterida 5 mg, ou espironolac-

tona 100 mg/dia, durante um ano, com o objetivo de comparar 

a eficácia clínica e a segurança destes dois tratamentos. O escore 

de Ferriman e Gallwey modificado foi avaliado antes e depois do 

tratamento por um observador blindado. Exames laboratoriais 

e efeitos colaterais foram avaliados antes e ao final do estudo. O 

escore de Ferriman e Gallwey diminuiu significativamente nos dois 

grupos, porém a diminuição no grupo finasterida+espirolactona 

(51,3%) foi significativamente maior (p< 0,005) que no grupo 

tratado com a espironolatona isolada (36,6%). As pacientes dos 

dois gupos tiveram efeitos colaterais similares. Os autores con-

cluíram que a combinação da espironolactona com finasterida no 

tratamento do hirsutismo é segura e eficaz.

Pelos trabalhos analisados concluiu-se que a finasterida é 

droga útil no tratamento do hirsutismo, porém não superior ao 

contraceptivo hormonal oral. Sua associação com o contracep-

tivo hormonal ou com a espironolactona apresenta resultados 

aparentemente mais eficazes.

Hirsutismo e flutamida

Antiandrogênios são substâncias que interferem reduzindo ou 

mesmo impedindo a ação dos androgênios nos tecidos-alvo, sendo 

utilizados no tratamento de doenças androgênio-dependentes. 

Farmacologicamente essas substâncias podem ter estrutura 

esteroídica, como o acetato de ciproterona e espironolactona ou 

não-esteroídica, como a flutamida, que é considerada o único 

antiandrogênio puro, isto é, aquela droga que age somente 

bloqueando o receptor androgênico. Tem sido empregada com 

ótimos resultados na dose de 250 mg/três vezes ao dia. Contudo, 

esse medicamento não tem sido utilizado rotineiramente, pois 

pode causar efeitos colaterais como diarreia severa, por alteração 

da lactase intestinal, e hepatite tóxica. Como pode aumentar 

progressivamente a secreção do LH e da testosterona é conve-

niente utilizá-la em combinação com contraceptivos hormonais 

orais. Em homens os antiandrogênios têm sido utilizados na 

hiperplasia benigna e carcinoma prostático2,3,34,35(D).

Para estudar os efeitos da flutamida no tratamento do hirsu-

tismo e comparando-a com placebo, contraceptivos hormonais 

orais, espironolactona e finasterida foi utilizado o guia prático 

da The Endocrine Society, destacando-se alguns trabalhos que 

responderam às nossas questões, e três trabalhos randomizados 

e controlados não-referidos nesse guia. As comparações com o 

acetato de ciproterona serão estudadas posteriormente.

No guia, Martin et al.21(A) citam o trabalho de Moghetti et 

al.36(A), no qual para comparar objetivamente a eficácia da espi-

ronolactona (100 mg/d), flutamida (250 mg/d), e finasterida (5 

mg/d) no tratamento do hirsutismo, randomizaram 40 mulheres 

hirsutas para tratamento duplo-cego de seis meses de duração 

que utilizaram uma dessas três drogas ou placebo. Antes e ao 

final do tratamento, o hirsutismo foi quantitativamente medido 

pela média dos diâmetros dos pelos determinado pelo maior 

diâmetro de 5 pelos arrancados da linha alba e examinados por 

microscopia de luz computatorizada. Esse exame foi realizado 

sempre pelo mesmo observador, cego tanto em relação ao tempo 

quanto ao tipo de tratamento. Além disso, uma avaliação clínica, 

semiquantitativa pelo escore de Ferriman e Gallwey (F-G) mo-

dificado. No início, os quatro grupos tinham os diâmetros dos 

pelos e o escore de F-G similares. Após seis meses de tratamento 

todos os grupos medicados mostraram reduções significativas dos 

diâmetros dos pelos, sem diferenças significativas entre os grupos 

(redução média±DP, -11,7±5,6%; -18,0±6,1%, e -12,6±6,7%, 

respectivamente para os grupos da espironolactona, flutamida 

e finasterida). Os escores de F-G (Figura 4) também reduziram 

significativamente nas mulheres recebendo os antiandrogênios, 

novamente sem diferenças entre os grupos (redução média, 

-41,0 ±5,5%; -38,9±7,2%, e -31,6±3,7%, respectivamente). 

Nenhuma alteração foi observada tanto no diâmetro (-1,4±5,2%) 

quanto no escore de F-G (+5,4±3,7%) no grupo do placebo. 

Os autores concluíram que a espironolactona, a flutamida e a 

*<0,001 com as drogas (Moghetti et al.36).

Início                                   Final 

% 120

100

80

60

40

Figura 4 - Escore de Ferriman e Gallwey (modificado) com 
Flutamida, espironolactona, finasterida e placebo
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finasterida são todas efetivas no tratamento do hirsutismo e a 

eficácia, ao menos nas doses empregadas, são comparáveis após 

seis meses de tratamento.

No guia prático da American Society21 é citado o trabalho ran-

domizado, duplo-cego e placebo controlado de Calaf et al.37(A), 

em que os autores randomizaram 131 mulheres com hirsutismo 

moderado ou severo para receberem 3 doses de flutamida (125, 

250 e 375 mg) combinado com contraceptivo oral trifásico 

(etinilestradiol/levonorgestrel) durante 12 meses. O hirsutismo 

foi avaliado pelo escore de Ferriman e Gallwey no início, com 3, 

6 e 12 meses. Foram monitorados níveis séricos de hormônios, 

parâmetros bioquímicos, hematológicos e hepáticos, assim como 

os efeitos colaterais. Entre as mulheres randomizadas 119 com-

pletaram o estudo. Efeitos colaterais similares foram observados 

no Grupo Placebo e 125 mg (12,5%) sendo maior nos grupos 

de 250 mg (17,3%) e 375 mg (21,2%). Todos os grupos da 

flutamida tiveram redução significativa do hirsutismo ao final de 

12 meses comparados ao placebo, porém sem diferenças entre os 

grupos. Os autores concluíram que a flutamida na dose de 125 

mg/dia durante 12 meses foi efetiva em melhorar o hirsutismo 

de mulheres com hirsutismo idiopático ou com síndrome dos 

ovários policísticos.

Taner et al.38(A) randomizaram 64 mulheres com hirsutismo 

para receberem flutamida 250 mg/dia (n=37) ou flutamida 

250 mg/dia+contraceptivo hormonal oral contendo 35 mcg 

de etinilestradiol e 2 mg de acetato de ciproterona (n=32). 

Escore de hirsutismo e testes laboratoriais foram realizados 

com 1, 3 e 6 meses. Não houve diferenças no escore de Fer-

riman e Gallwey no início e no final do tratamento entre os 

dois grupos (p>0,05). No final do sexto mês, a diminuição no 

escore de Ferriman e Gallwey foi significativa tanto no grupo 

da flutamida (de 18, 95±4,44 para 14,46 ±5,02; p<0,05) 

como no Grupo da Flutamida+contraceptivo hormonal oral 

(de 19,94±4,31 para 15,58±4,28; p<0,05). No grupo da 

flutamida, duas das seis mulheres com ciclos menstruais 

irregulares tiveram seus ciclos normalizados; enquanto todas 

as oito mulheres que tinham seus ciclos irregulares tiveram 

os ciclos normalizados no grupo da flutamida+contraceptivo 

hormonal. Em relação às dosagens hormonais, apenas aquelas 

do segundo grupo apresentaram diminuição da prolactina, 

testosterona livre e sulfato de deidroepiandrosterona. Testes 

da função hepática mostraram alterações significativas nos 

dois grupos, porém ainda dentro da normalidade. Os autores 

concluíram que ambas as terapias são igualmente efetivas 

e seguras. Em mulheres com irregularidade menstrual ou 

naquelas necessitando de anticoncepção a adição dos con-

traceptivos hormonais é mais vantajosa.

Com o objetivo de comparar a eficácia da flutamida, 250 mg/

dia, frente a associação da espironolactona 100 mg, associada 

a contraceptivo oral (acetato de ciproterona 2 mg+35 mcg de 

etinilestradiol), Karakurt et al.39(A) randomizaram 29 mulheres 

hirsutas para um ensaio de 6 meses. Foram avaliados o perfil 

hormonal e o lipídico; o hirsutismo graduado segundo, escore 

modificado de Ferriman e Gallwey, e os efeitos colaterais. Os 

autores observaram significativa diminuição no escore modificado 

de Ferriman e Gallwey nos grupos da flutamida (de 11,2±3,3 

para 7,6±4,0) e da espironolactona associada ao contraceptivo 

(de 9,9±1,9 para 7,1 ±2,0); no entanto, não houve diferença 

estatisticamente significativa entre os dois grupos. Após a flu-

tamida, o nível do colesterol total diminuiu significativamente, 

mas não houve qualquer alteração significativa em qualquer 

outro parâmetro lipídico ou hormonal. Após a espironolactona 

associada ao contraceptivo, os níveis de LH e da testosterona 

total e livre diminuíram significativamente, e os do triglicéride 

aumentou. Nenhuma das 29 mulheres apresentou testes de 

função hepática alterada. Concluíu-se que a flutamida e a espi-

ronolactona associada a contraceptivos hormonais são eficazes 

no tratamento do hirsutismo.

Unluhizarci et al.40(A), para investigar a eficácia e segurança 

da terapia combinada da finasterida (5 mg/dia) mais flutamida 

(125 mg/dia) em mulheres com hirsutismo, randomizaram 44 

mulheres para um ensaio de 12 meses com 3 tipos de tratamentos: 

grupo 1 - finasterida, 5 mg/dia (n=14); grupo 2 - flutamida, 125 

mg/dia, (n=16), e grupo 3 - finasterida, 5 mg/dia+flutamida, 

125 mg/dia (n=14). O escore de hirsutismo foi avaliado antes e 

ao final do tratamento. As reduções no escore de hirsutismo (% 

do basal), em seis meses, foram grupo 1=24%, grupo 2=35% 

e grupo 3=35%. Após 12 meses, a terapia combinada resultou 

em melhora (49%) similar ao da flutamida isolada (45%), mas 

foi significativamente (p<0,05) melhor que a finasterida (32%). 

Os autores concluíram que a combinação das duas drogas não 

é melhor que a flutamida isoladamente, mas é melhor que a 

finasterida, no tratamento de mulheres hirsutas.

A análise dos trabalhos selecionados permite concluir que a 

flutamida é mais eficiente que o placebo em reduzir o escore do 

hirsutismo. Doses maiores causam mais efeitos colaterais e ainda 

se desconhece qual a menor dose efetiva do medicamento. Como 

não foram encontrados trabalhos randomizados e controlados 

comparando a flutamida e o contraceptivo hormonal oral, não 

foi possível responder essa questão. No entanto, parece que a 

associação da flutamida com contraceptivo hormonal é vantajosa 

nas mulheres que tenham irregularidade menstrual ou que ne-

cessitem de anticoncepção, não havendo diferença em relação à 

espironolactona associada ou não a contraceptivo hormonal oral, 
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e ser mais efetiva que a finasterida, não havendo aparentemente 

vantagem em associar a flutamida a essa última droga.

Hirsutismo e acetato de ciproterona

O acetato de ciproterona, descoberto em 1960, foi o pri-

meiro antiandrogênio disponível para utilização clínica. Essa 

droga inibe a ação de androgênios endógenos ou exógenos em 

todos os órgãos-alvo (próstata, vesícula seminal, testículos e 

vaso deferente). Esse antiandrogênio também antagoniza efeitos 

sexuais androgênicos menos específicos, como: ossificação da 

cartilagem epifisária, função da glândula sebácea e espessura da 

pele. As indicações para seu uso incluem: câncer de próstata, 

dermatopatias induzidas pelos androgênios (acne, seborreia, 

hirsutismo, alopecia), puberdade precoce e distúrbios sexuais 

em homens. Em geral, é bem tolerado, mas cansaço, falta de 

concentração e humor depressivo foram relatados como efeitos 

colaterais, e ginecomastia leve ocorre em cerca de 20% dos pa-

cientes do sexo masculino. O acetato de ciproterona, apesar de 

utilizado em todo o mundo não é comercializado nos Estados 

Unidos41(D).

Para estudar os efeitos do acetato de ciproterona no tratamento 

do hirsutismo e compará-lo com placebo, contraceptivos hormo-

nais orais, espironolactona, finasterida e flutamida foi utilizado 

o guia prático da Endocrine Society, do qual foram destacados 

alguns trabalhos que responderam às questões e a três trabalhos 

randomizados e controlados não citados nesse guia.

Nesse guia, Martin et al.21(A) citam a revisão sistemática 

de Van der Spuy e le Roux42(A), que respondem a todas as 

questões sobre o tratamento do hirsutismo com o acetato de 

ciproterona. Esses autores revisaram para a biblioteca Cochrane, 

com o objetivo de investigar a eficácia do acetato de cipro-

terona, isolado ou associado ao etinilestradiol, em reduzir o 

crescimento dos pelos em mulheres com hirsutismo secundário 

ao hiperandrogenismo ovariano, realizando busca abrangente 

por todos os trabalhos randomizados e controlados, publicados 

até junho de 2002, comparando: 1 - o acetato de ciproterona 

com o placebo; 2 - acetato de ciproterona+etinilestradiol com 

placebo; 3- acetato de ciproterona+etinilestradiol com acetato 

de ciproterona isolado; 4- acetato de ciproterona (com ou sem 

estradiol) com outros tratamentos médicos, para o tratamento 

do hirsutismo. Foram encontrados 11 estudos que preenchiam os 

critérios de inclusão: utilizaram nove para a revisão e excluíram 

dois por falta de informações. Somente 1 estudo tinha mais de 

100 mulheres incluídas na análise. Os principais resultados 

observados foram: melhora subjetiva do hirsutismo, alterações 

com melhora no escore de Ferriman e Gallwey, redução do 

crescimento linear e do diâmetro na haste do pelo, alterações 

em parâmetros endócrinos, efeitos colaterais e desistências 

do tratamento. Não houve nenhum trabalho comparando o 

acetato de ciproterona isolado com o placebo. Houve apenas 

um trabalho pequeno comparando o acetato de ciproterona 

combinado com etinilestradiol e com o placebo. Nesse estudo 

houve significante redução subjetiva no crescimento do pelo 

com o acetato de ciproterona embora os limites de confiança 

fossem grandes. Não houve estudos comparando o acetato de 

ciproterona isolado com o acetato de ciproterona em combinação 

com o etinilestradiol para tratar hirsutismo. Em estudos em 

que o acetato de ciproterona foi comparado com outros tipos 

de drogas (cetoconazol, espironolactona, flutamida, finasterida, 

análogos do GnRH) nenhuma diferença nos resultados clínicos 

foi notada. Houve, no entanto, diferenças endocrinológicas nos 

níveis de androgênios e estrogênios entre as diferentes drogas. 

Os dados foram insuficientes para avaliar as diferenças nos efeitos 

colaterais entre mulheres tratadas com citrato de ciproterona e 

outras drogas. Contudo, houve diferenças endocrinológicas nos 

níveis de estrogênios e androgênios entre os diferentes tipos 

de drogas. Os autores concluíram que o acetato de ciproterona 

combinado com estradiol resulta em melhora subjetiva do 

hirsutismo comparado ao placebo. As diferenças clínicas nos 

resultados entre o acetato de ciproterona e outros tratamentos 

medicamentosos não foram observados nessa revisão, o que pode 

ter ocorrido pelo pequeno número de pacientes dos estudos, pela 

falta de uniformidade na avaliação do hirsutismo, ou pela falta 

de determinações objetivas na melhora do hirsutismo. Os efeitos 

endocrinológicos das diferentes terapias refletem seus modos de 

ação. São necessários estudos melhor desenhados para verificar 

a segurança e eficácia entre as drogas utilizadas no tratamento 

do hirsutismo.

Para comparar a eficácia do acetato de ciproterona, finaste-

rida e espironolactona no tratamento do hirsutismo idiopático, 

41 mulheres (média etária de 21 anos), que haviam solicitado 

contracepção hormonal oral, foram randomizadas por Lumachi 

e Rondinone43(A) para receber acetato de ciproterona 12,5 mg/

dia, finasterida 5 mg/dia ou espironolactona 100 mg/dia du-

rante 12 meses. As pacientes foram avaliadas antes, com 6 e 12 

meses de tratamento, e um ano após seu término. Ao final do 

tratamento, o escore de Ferriman e Gallwey diminuiu em 38,9, 

38,6 e 38,5% em pacientes que usaram acetato de ciproterona, 

finasterida, e espironolactona, respectivamente. Um ano após o 

tratamento, o escore de Ferriman e Gallwey das pacientes que 

tinham utilizado a espironolactona estava significativamente 

menor (6,74 ±1,41) do que nas pacientes que usaram o aceta-

to de ciproterona (7,92±1,08), ou finasterida (9,08±0,99). O 

perfil androgênico não se alterou significativamente durante 
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o tratamento. Os autores concluíram que em mulheres com 

hirsutismo idiopático, os resultados no tratamento com acetato 

de ciproterona, finasterida e espironolactona são similares em 

curto prazo, mas a espironolactona é mais efetiva por tempo 

mais prolongado.

Sert et al.44(A) randomizaram 79 mulheres com hirsutismo 

idiopático divididas em 3 grupos: Grupo I (n=32) tratado com 

contraceptivo hormonal oral contendo 35 mcg de etinilestradiol 

e 2 mg de acetato de ciproterona (ACO)+acetato de ciproterona; 

Grupo II (n=25) tratado com ACO+espironolactona 100 mg/

dia e grupo III (n=22) somente com espironolactona 100 mg/

dia. Os níveis séricos de FSH, LH, testosterona (T), e sulfato 

de deidroepiandrosterona foram analisados antes e com 6 e 12 

meses de tratamento. O hirsutismo foi graduado de acordo com 

o escore de Ferriman e Gallwey, e os efeitos colaterais foram 

monitorados. Os três tipos de tratamento foram eficientes e bem 

tolerados, e nenhuma paciente abandonou o estudo por efeitos 

adversos. No entanto, somente as mulheres que receberam o 

ACO+acetato de ciproterona apresentaram redução nos níveis 

de testosterona. Os autores concluíram que, para cada mulher 

hirsuta, o planejamento do tratamento deve ser individualizado, 

mas considerando-se riscos e benefícios; em relação aos custos 

e potenciais efeitos colaterais, a espironolactona deve ser consi-

derada como tratamento do hirsutismo.

Beiji et al.45 (A) selecionaram 40 mulheres com hirsutismo 

(29 com síndrome dos ovários policísticos e 11 com hirsutismo 

idiopático) para randomicamente serem tratadas com finaste-

rida (5 mg/dia; n=20) ou acetato de ciproterona (25 mg/dia 

nos dias 5 a 14)+etinilestradiol (20 mcg/dia nos dias 5 a 25) 

n=20, durante 9 meses. O escore de hirsutismo e os níveis 

hormonais foram avaliados no início e ao final do estudo. O 

escore de Ferriman e Gallwey para o hirsutismo diminuiu 

significativamente ao final do estudo de uma média±DP de 

23,7±4,4 para 11,3±1,5; p<0,001 no grupo da finasterida e 

de 22,3±4,2 para 11,4±1,2; p<0,001 no grupo do acetato de 

ciproterona+etinillestradiol. A melhora do hirsutismo nos dois 

grupos foi similar (47,6 versus 51,1%; p=0,2). O tratamento 

com o acetato de ciproterona+etilnilestradiol significativamente 

diminuiu os níveis da testosterona total e livre, androstene-

Leituras suplementares

diona, sulfato de deidroepiandrosterona e diidrotestosterona e 

aumentou os níveis de SHBG. A finasterida significativamente 

aumentou os níveis de testosterona total, mas reduziu os níveis 

de diidrotestosterona. Os autores concluíram que a finasterida e 

o acetato de ciproterona+etinilestradiol são igualmente efetivos 

em diminuir o hirsutismo apesar das significantes diferenças 

observadas nos níveis hormonais.

Pelo estudo dos trabalhos selecionados, concluiu-se que o 

acetato de ciproterona associado ao etinilestradiol é mais eficiente 

que o placebo em reduzir o escore do hirsutismo. Como não foram 

encontrados trabalhos randomizados e controlados comparando 

o acetato de ciproterona com placebo ou com contraceptivo 

hormonal oral, não é possível responder a essas questões; no 

entanto, parece que a associação do acetato de ciproterona com 

contraceptivo hormonal é vantajosa nas mulheres que apresentam 

irregularidade menstrual ou necessitam de anticoncepção. Os 

trabalhos sugerem não haver diferenças do acetato de ciproterona, 

associada ou não ao etinilestradiol em relação à espironolacto-

na, finasterida e flutamida associadas ou não a contraceptivos 

hormonais orais. Efeitos diferentes nos níveis hormonais das 

diferentes terapias refletem seus modos de ação.

Conclusões

As melhores evidências no tratamento hormonal do hirsutismo 

em mulheres indicam que esse tipo de tratamento é importante, 

principalmente nos casos de hirsutismo com níveis séricos elevados 

de androgênios; deve ser complementado com tratamento cosmético. 

O tratamento hormonal do hirsutismo não deverá ser instituído em 

grávidas ou em mulheres que pretendem engravidar. O tratamento 

deve ser iniciado com contraceptivo hormonal oral (de preferência 

contendo progestógeno não-androgênico) sem outra associação 

hormonal, pois é contraceptivo seguro e seus efeitos terapêuticos 

são eficazes. Se não houver melhora após o tempo estipulado, as-

sociar a espironolactona ou o acetato de ciproterona, nos casos de 

hiperandrogenemia, e finasterida nos casos de hirsutismo idiopático 

(essa recomendação ainda não é provida de fortes evidências). A 

flutamida até o momento não é recomendada devido aos efeitos 

colaterais que podem causar nas doses convencionais.
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