
Fitocomplexo de plantas tipicamente amazônicas

É um fitocomplexo extraído de plantas amazônicas, 
coadjuvante ao tratamento de miomas uterinos com 
atividades anti-inflamatória e antioxidante.

Os estudos com Miodesin demonstraram ser 
tratamentos eficazes para reduzir o volume uterino, 
sangramento e dor em pacientes acometida por miomas 
com ou sem endometriose.

Tratamento
Não-Hormonal

da Miomatose Uterina

A hipótese mais aceita para a 
causa da Endometriose é a 
migração de células endometriais 
para a cavidade abdominal, por 
meio das trompas de falópio.

Outra causa possível sugere 
alterações do sistema imunológico, 
como também alguma alteração 
genética capaz de ser transmitida 
como herança.

15%

A incidência é entre 
10% a 15% das mulheres 
em idade reprodutiva 
podem desenvolver a 
doença

TrompaÚtero
Endométrio

Vagina

Focos de
Endometriose

Inibição seletiva na COX-2 e 
parcialmente na PLA2. Também 
apresentar inibição no crescimento 
tumoral e metástase, inibição da 
síntese da citocina próinflamatória
TNF-α, IL-4, IL-6, IL-1a, IL-1B, IL-17 e 
NF-κβ

Miodesin
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• Reduz a dor pélvica relacionada à 

endometriose (Indicação principal);

• Auxilia no tratamento das lesões 

endometrióticas.

Via Oral ...................... 250 a 500 mg ao dia
Via Vaginal ................ 250 a 500 mg ao dia 

||| Miomatose Uterina Tratamento 
Não-Hormonal

• Miodesin em Pentravan por via vaginal

Miodesin ........................................... 500 mg
Pentravan ......................................... qsp 3 g
Aplicar 1 dose (3g) via vaginal (aplicador 
vaginal), 1 vez ao dia, por até 2 meses.

• Miodesin por via oral

Miodesin ........................................... 500 mg
HygroCaps ...................................... qsp 1 un
Ingerir 1 cápsula ao dia. Manter pelo 
tempo determinado pelo médico.

Sugestão de Fórmulas

Ações / Benefícios
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Redução do Volume Uterino (comparado ao Gastrinona)

Maia H., 2018.

n = 32
Grupo A: Gestrinona 5 mg 2 x/ semana em Pentravan via vaginal.
Grupo B: Gestrinona 2,5 mg 2 x/ semana em Pentravan via vaginal
+ Miodesin 500 mg ao dia em Pentravan via vaginal.
Grupo C: Mirena + Miodesin 500 mg ao dia em Pentravan via vaginal.
Grupo D: Miodesin 500 mg ao dia em Pentravan via vaginal.


