
Etinil Estradiol e
Levonorgestrel
Esta informação da Lexicomp®explica o que você precisa saber sobre este 
medicamento, incluindo para que é usado, como tomá-lo, seus efeitos colaterais e 
quando ligar para seu médico.

Nomes de marcas: EUA
Firme; Altavera; Ametia; Ametia Lo [DSC]; Ametista; Ashlyna; Aubra; Aubra EQ; 
Aviano; Ayuna; Balcotra; Camrese; Camrese Lo; Chateal; Chateal EQ; Daysee; Délia; 
Dolishale; Enpresse-28; FaLessa; Falmina; Fayosim; Iclévia; Introdução; Jaimiess; 
Jolessa; Kurvelo; Larísia; Lessina; Levonest; Levora 0,15/30 (28); Lillow; LoJaimiess; 
LoSeasonique; Lutera; Marlissa; Myzilra [DSC]; Orsítia; Pórcia-28; Quarteto; Quasense 
[DSC]; Rivelsa; Sazonal; Setlakin; Simpesse; Sronyx; Trivora (28); Twirla; Tyblume; 
Viena

Nomes de marcas: Canadá
Alesse 21; Alesse 28; Alysena 21; Alysena 28; Aviano; ESME 21 [DSC]; ESME 28 
[DSC]; Indayo; Lutera 21 [DSC]; Lutera 28 [DSC]; Mínimo 21; Mínimo 28; Ovima 
21; Ovima 28; Porta 21; Porta 28; Sazonal; Sazonal; Triquilar 21; Triquilar 28

Aviso
Todos os produtos:

Fumar cigarros enquanto estiver usando esta droga aumenta a chance de problemas cardíacos e

efeitos colaterais relacionados ao sangue. Essa chance aumenta com a idade (principalmente 

acima de 35 anos). Também aumenta com o número de cigarros fumados. É fortemente 

aconselhado não fumar. Não use este medicamento se você fuma e é mais velho
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de 35 anos de idade.

Correção:

Certifique-se de conhecer o seu índice de massa corporal (IMC). Se você não sabe, converse com seu 

médico. Se o seu IMC for 25 ou mais, este medicamento pode não funcionar tão bem. Não use este 

medicamento se seu IMC for 30 ou mais. O risco de coágulos sanguíneos pode ser maior com um 

IMC de 30 ou mais.

Para que esta droga é usada?

É usado para prevenir a gravidez. Se você recebeu este medicamento por algum outro motivo, 

converse com seu médico para obter mais informações.

O que devo dizer ao meu médico ANTES de tomar este 
medicamento?

Se você é alérgico a este medicamento; qualquer parte desta droga; ou quaisquer outras drogas, 

alimentos ou substâncias. Informe o seu médico sobre a alergia e quais os sinais que teve.

Se teve algum destes problemas de saúde: coágulos sanguíneos, problemas de coagulação do 

sangue, cancro da mama ou outro cancro em que as hormonas o fazem crescer, vasos sanguíneos 

doentes no cérebro ou no coração, problemas nas válvulas cardíacas, doenças cardíacas, um certo 

tipo de anomalia batimentos cardíacos (fibrilação atrial), dor no peito causada por angina, ataque 

cardíaco, acidente vascular cerebral, pressão alta, tumor no fígado ou outros problemas hepáticos, 

dor de cabeça intensa ou enxaqueca ou diabetes.

Se teve algum destes problemas de saúde: Cancro do endométrio, cancro do colo do 
útero ou da vagina ou hemorragia vaginal cuja causa não é conhecida.

Se você ficou amarela durante a gravidez ou com o uso de contraceptivos hormonais ou à 

base de estrogênio.

Se estiver a tomar ombitasvir, paritaprevir e ritonavir (com ou sem 
dasabuvir).

Se estiver a tomar g lecaprevir e pibrentasvir.

Se você está grávida ou pode estar grávida. Não tome este medicamento se estiver 

grávida.
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Esta não é uma lista de todos os medicamentos ou problemas de saúde que interagem com este medicamento.

Informe o seu médico e farmacêutico sobre todos os seus medicamentos (prescrição ou OTC, 

produtos naturais, vitaminas) e problemas de saúde. Você deve verificar se é seguro para você 

tomar este medicamento com todos os seus medicamentos e problemas de saúde. Não inicie, 

pare ou altere a dose de qualquer medicamento sem consultar o seu médico.

Quais são algumas coisas que preciso saber ou fazer enquanto tomo este 
medicamento?

Diga a todos os seus profissionais de saúde que você toma este medicamento. Isso inclui seus médicos, 

enfermeiros, farmacêuticos e dentistas. Este medicamento pode precisar ser interrompido antes de 

certos tipos de cirurgia, conforme indicado pelo seu médico. Se este medicamento for interrompido, seu 

médico lhe dirá quando começar a tomar este medicamento novamente após a cirurgia ou 

procedimento.

Este medicamento pode aumentar a chance de coágulos sanguíneos, derrame ou ataque cardíaco. 

Converse com o médico.

Converse com seu médico se precisar ficar parado por longos períodos de tempo, como viagens 

longas, repouso na cama após a cirurgia ou doença. Não se mover por longos períodos pode 

aumentar a chance de coágulos sanguíneos.

Se tiver níveis elevados de açúcar no sangue (diabetes), fale com o seu médico. Este medicamento pode aumentar o 

açúcar no sangue.

Verifique o seu nível de açúcar no sangue como lhe foi dito pelo seu médico.

Informe o seu médico se tiver sinais de açúcar elevado no sangue, como confusão, 
sonolência, mais sede, mais fome, urinar com mais frequência, rubor, respiração 
rápida ou hálito com cheiro a fruta.

A pressão alta aconteceu com drogas como esta. Verifique a sua pressão 
arterial conforme indicado pelo seu médico.

Faça exames de sangue conforme indicado pelo médico. Converse com o 
médico.

Certifique-se de fazer exames regulares de mama e check-ups ginecológicos. Você também vai
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precisa fazer o auto-exame das mamas como lhe foi dito.

Este medicamento pode afetar certos testes de laboratório. Diga a todos os seus profissionais de saúde e funcionários de 

laboratório que você toma este medicamento.

Certos medicamentos, produtos à base de plantas ou problemas de saúde podem fazer com que o controle de 

natalidade baseado em hormônios não funcione tão bem. Certifique-se de que seu médico conheça todos os seus 

medicamentos e problemas de saúde. Você precisará ver se também precisa usar uma forma não hormonal de 

controle de natalidade, como preservativos.

Se você é alérgico à tartrazina (FD&C Yellow No. 5), converse com seu médico. Alguns 
produtos contêm tartrazina.

Este medicamento pode causar níveis elevados de colesterol e triglicerídeos. Converse com o 

médico.

Esta droga não impede a propagação de doenças como HIV ou hepatite que são 
transmitidas através do sexo. Não faça sexo sem usar camisinha de látex ou 
poliuretano. Se você tiver dúvidas, converse com seu médico.

A chance de contrair câncer do colo do útero pode ser maior em pessoas que tomam 

anticoncepcionais à base de hormônios. No entanto, isso pode ser devido a outros motivos. Se 

você tiver dúvidas, converse com o médico.

Alguns estudos mostraram que o risco de câncer de mama aumenta ao tomar anticoncepcionais 

à base de hormônios por um longo tempo. No entanto, outros estudos não demonstraram esse 

risco. Se você tiver dúvidas, converse com o médico.

Não use em crianças que não tiveram seu primeiro período menstrual.

Se você tiver algum sinal de gravidez ou se tiver um teste de gravidez positivo, ligue para o seu 

médico imediatamente.

Informe o seu médico se estiver a amamentar. Você precisará falar sobre quaisquer riscos para o 

seu bebê.
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Quais são alguns efeitos colaterais que eu preciso ligar para o meu médico 
imediatamente?
AVISO/CUIDADO:Mesmo que seja raro, algumas pessoas podem ter efeitos colaterais muito ruins 

e às vezes mortais ao tomar um medicamento. Informe o seu médico ou procure ajuda médica 

imediatamente se tiver algum dos seguintes sinais ou sintomas que possam estar relacionados a 

um efeito colateral muito ruim:

Sinais de uma reação alérgica, como erupção cutânea; urticária; coceira ; pele vermelha, 
inchada, com bolhas ou descamação com ou sem febre; chiado; aperto no peito ou 
garganta; dificuldade em respirar, engolir ou falar; rouquidão incomum; ou inchaço da 
boca, face, lábios, língua ou garganta.

Sinais de problemas no fígado, como urina escura, sensação de cansaço, falta de fome, dor de 

estômago ou dor de estômago, fezes de cor clara, vômito ou pele ou olhos amarelos.

Sinais de problemas na vesícula biliar, como dor na área superior direita da barriga, na área do 

ombro direito ou entre as omoplatas; mudança nas fezes; urina escura ou pele ou olhos 

amarelos; ou febre com calafrios.

Sinais de pressão alta, como dor de cabeça muito forte ou tontura, desmaio ou 
alteração na visão.

Fraqueza em um lado do corpo, dificuldade para falar ou pensar, 
alteração no equilíbrio, queda de um lado do rosto ou visão turva.

Depressão ou outras alterações de humor.

Um caroço na mama, dor ou dor mamária ou secreção mamilar.

Comichão ou corrimento vaginal.

Manchas ou sangramento vaginal que é muito ruim ou não desaparece.

Alterações ou perda da visão, olhos esbugalhados ou alteração na sensação das lentes de contato.

Este medicamento pode fazer com que você inche ou mantenha fluido em seu corpo. Informe o seu médico 

se tiver inchaço, ganho de peso ou dificuldade em respirar.

Ligue para o seu médico imediatamente se tiver sinais de coágulo sanguíneo, como dor 
ou pressão no peito; tossindo sangue; falta de ar; inchaço, calor, dormência, mudança 
de cor ou dor em uma perna ou braço; ou problemas para falar ou
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deglutição.

Quais são alguns outros efeitos colaterais desta droga?
Todos os medicamentos podem causar efeitos colaterais. No entanto, muitas pessoas não têm efeitos colaterais ou têm 

apenas efeitos colaterais menores. Ligue para o seu médico ou procure ajuda médica se algum destes efeitos colaterais 

ou quaisquer outros efeitos colaterais o incomodarem ou não desaparecerem:

Comprimidos e comprimidos mastigáveis:

Sentindo-se mais ou menos faminto.

Tontura ou dor de cabeça.

Ganho ou perda de peso.

Estômago chateado ou vomitando.

Dores de estômago.

Inchaço.

Seios aumentados.

Seios macios.

Alterações do período (menstrual). Estes incluem manchas ou sangramento entre os 

ciclos.

Dor nas costas.

Este medicamento pode causar manchas escuras na pele do rosto. Evite sol, lâmpadas 
solares e camas de bronzeamento. Use protetor solar e use roupas e óculos que o 
protejam do sol.

Correção:

Irritação onde esta droga é usada.

Dor de cabeça.

Ganho de peso.

Dores de estômago.
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Estômago chateado.

Estes não são todos os efeitos colaterais que podem ocorrer. Se você tiver dúvidas sobre os efeitos colaterais, ligue 

para o seu médico. Ligue para o seu médico para aconselhamento médico sobre os efeitos colaterais.

Você pode relatar efeitos colaterais à sua agência nacional de saúde.

Você pode relatar efeitos colaterais ao FDA em 1-800-332-1088. Você também pode relatar 

efeitos colaterais emhttps://www.fda.gov/medwatch.

Como este medicamento é melhor tomado?

Use este medicamento conforme prescrito pelo seu médico. Leia todas as informações fornecidas a você. Siga 

todas as instruções de perto.

Todos os produtos:

Não pule doses, mesmo que você não faça sexo com muita frequência.

Depois de iniciar este medicamento, pode ser necessário usar um tipo de controle de natalidade 

não hormonal, como preservativos, para evitar a gravidez por algum tempo. Siga o que seu médico 

lhe disse para fazer sobre o uso de um tipo de controle de natalidade não hormonal.

Comprimidos:

Tome com ou sem alimentos. Tome com alimentos se causar dor de estômago.

Comprimidos mastigáveis:

Mastigue e engula com um copo cheio de água ou engula o comprimido inteiro.

Tome com o estômago vazio.

Comprimidos e comprimidos mastigáveis:

Tome este medicamento na mesma hora do dia.

Se você também toma colesevelam, tome-o pelo menos 4 horas antes ou depois de tomar este 

medicamento.

Se você vomitar ou tiver diarréia, este medicamento pode não funcionar tão bem para prevenir
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gravidez. Use uma forma extra de controle de natalidade, como preservativos, até 

consultar seu médico.

Se o seu ciclo mensal for de 28 dias e você perder 2 períodos seguidos, faça um teste de 

gravidez antes de iniciar um novo ciclo de dosagem.

Se você tiver um ciclo com mais de 91 dias e perder um período, faça um teste de 
gravidez antes de iniciar um novo ciclo de dosagem.

Correção:

Coloque o adesivo uma vez por semana durante 3 semanas. Coloque-o no mesmo dia de cada semana. 

Não use patch no 4ºsemana.

Coloque o adesivo na pele limpa, seca e saudável da nádega, estômago ou parte superior das costas.

Mova o site com cada patch.

Não coloque no peito.

Não coloque o adesivo na cintura ou sob a alça do sutiã.

Não coloque sobre a pele irritada ou danificada. Não coloque em uma área com dobras de 

pele ou pele que será esfregada por roupas apertadas.

Não use remendos que estejam cortados ou que não pareçam corretos.

Não use adesivos ou envoltórios para manter o adesivo no lugar.

Não coloque na pele onde você acabou de usar cremes, óleos, loções, pó ou outros 
produtos para a pele. O patch pode não grudar tão bem.

Não coloque mais de 1 adesivo de cada vez.

Se você perder 2 períodos seguidos, faça um teste de gravidez antes de iniciar um novo ciclo de 

dosagem.

Se este medicamento não tiver sido usado da maneira correta e faltar 1 período mensal, faça 

um teste de gravidez.

Se você nadar ou tiver contato frequente com a água, o adesivo pode não grudar tão bem. 

Converse com seu médico se você é um nadador ou tem contato frequente com a água por 

mais de 30 minutos.
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Se o remendo se soltar nas bordas, pressione as bordas com firmeza.

Coloque o mesmo adesivo no mesmo local se ele cair e estiver desligado por menos de 24 
horas.

Coloque um novo adesivo se o adesivo usado não estiver mais pegajoso ou se estiver grudado em si 

mesmo ou em alguma outra superfície.

Se um adesivo estiver desligado por mais de 1 dia, você pode não estar protegido contra a gravidez. 

Coloque um novo adesivo para iniciar um novo ciclo de 4 semanas. Use outro tipo de controle de 

natalidade como um preservativo durante a primeira semana do novo ciclo.

O que eu faço se eu perder uma dose?

Se uma dose for esquecida, verifique a bula ou ligue para o médico para saber o que fazer. Se estiver 

usando este medicamento para prevenir a gravidez, pode ser necessário usar outra forma de controle 

de natalidade por algum tempo para evitar a gravidez.

Como armazenar e/ou jogar fora este medicamento?
Comprimidos e comprimidos mastigáveis:

Armazenar à temperatura ambiente protegido da luz. Armazenar em local seco. Não armazene 

em um banheiro.

Comprimidos mastigáveis:

Proteja do calor.

Correção:

Armazenar em temperatura ambiente. Não refrigerar ou congelar.

Armazenar na bolsa até estar pronto para uso.

Depois de retirar um adesivo de pele, certifique-se de dobrar os lados adesivos do adesivo entre si. 

Jogue fora os adesivos usados   onde crianças e animais de estimação não possam alcançá-los.

Todos os produtos:
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Mantenha todos os medicamentos em um local seguro. Mantenha todos os medicamentos fora do alcance de crianças e animais de 

estimação.

Jogue fora os medicamentos não utilizados ou vencidos. Não dê descarga em um vaso sanitário ou 

despeje um ralo, a menos que seja instruído a fazê-lo. Consulte o seu farmacêutico se tiver dúvidas 

sobre a melhor forma de deitar fora os medicamentos. Pode haver programas de devolução de 

medicamentos em sua área.

Fatos gerais sobre drogas

Se os seus sintomas ou problemas de saúde não melhorarem ou se piorarem, ligue 
para o seu médico.

Não compartilhe seus medicamentos com outras pessoas e não tome os medicamentos de outras pessoas.

Alguns medicamentos podem ter outro folheto informativo para o paciente. Se você tiver 

alguma dúvida sobre este medicamento, fale com seu médico, enfermeiro, farmacêutico ou 

outro profissional de saúde.

Alguns medicamentos podem ter outro folheto informativo para o paciente. Verifique com seu 

farmacêutico. Se você tiver alguma dúvida sobre este medicamento, fale com seu médico, 

enfermeiro, farmacêutico ou outro profissional de saúde.

Se você acha que houve uma overdose, ligue para o seu centro de controle de envenenamento ou procure 

atendimento médico imediatamente. Esteja pronto para contar ou mostrar o que foi levado, quanto e 

quando aconteceu.

Uso e isenção de responsabilidade das informações do consumidor

Esta informação generalizada é um resumo limitado de informações sobre diagnóstico, 
tratamento e/ou medicação. Não pretende ser abrangente e deve ser usado como uma 
ferramenta para ajudar o usuário a entender e/ou avaliar possíveis opções de diagnóstico e 
tratamento. NÃO inclui todas as informações sobre condições, tratamentos, medicamentos, 
efeitos colaterais ou riscos que podem se aplicar a um paciente específico. Não se destina a ser 
um conselho médico ou um substituto para o conselho médico, diagnóstico ou tratamento de 
um profissional de saúde com base no exame do profissional de saúde e na avaliação das 
circunstâncias específicas e únicas de um paciente. Os pacientes devem falar com um 
profissional de saúde para obter informações completas sobre sua saúde, questões médicas e 
opções de tratamento,
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incluindo quaisquer riscos ou benefícios relacionados ao uso de medicamentos. Esta informação não 

endossa nenhum tratamento ou medicamento como seguro, eficaz ou aprovado para o tratamento de 

um paciente específico. A UpToDate, Inc. e suas afiliadas se isentam de qualquer garantia ou 

responsabilidade relacionada a essas informações ou ao uso delas. O uso dessas informações é regido 

pelos Termos de Uso, disponíveis em

https://www.wolterskluwer.com/en/know/clinical-effectiveness-terms.

Data da última revisão
2022-01-20

direito autoral

© 2022 UpToDate, Inc. e suas afiliadas e/ou licenciadores. Todos os direitos reservados.

Se você tiver alguma dúvida, entre em contato diretamente com um membro de sua equipe de saúde. 

Se você é um paciente do MSK e precisa entrar em contato com um provedor após as 17h, durante o 

fim de semana ou feriado, ligue para 212-639-2000.

Para obter mais recursos, visitewww.mskcc.org/pepara pesquisar nossa biblioteca virtual.
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direitos de propriedade e reservados pelo Memorial Sloan Ketter ing Cancer Center
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