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Leia com atenção todo este folheto antes de começar a tomar este medicamento pois contém informação 
importante para si.
- Guarde este folheto. Você pode precisar de o ler novamente.
- Caso ainda tenha dúvidas, fale com o seu médico/parteira ou farmacêutico.
- Este medicamento foi receitado apenas para si. Não passe para os outros. Pode prejudicá-los, mesmo que seus sinais 

de doença sejam os mesmos que os seus.
Se tiver quaisquer efeitos secundários, fale com o seu médico/parteira ou farmacêutico. Isso inclui quaisquer possíveis efeitos colaterais 

não listados neste folheto. Consulte a seção 4.
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Conteúdo da embalagem e outras informações

1. O que é Exlutena e para que é utilizado

Exlutena é utilizado para a prevenção da gravidez indesejada. Quando Exlutena é tomado corretamente (sem 
comprimidos em falta), o risco de engravidar é muito baixo.

Exlutena contém uma pequena quantidade de um tipo de hormônio sexual feminino, o progestagênio lynestrenol. Por esta 
razão, Exlutena é chamada de minipílula. Ao contrário das pílulas combinadas, as minipílulas não contêm um hormônio 
estrogênio. Exlutena inibe a concepção por:
• prevenção da entrada dos espermatozóides no útero, aumentando a viscosidade do muco cervical, reduzindo 
assim a penetração do esperma.
• na maioria das vezes (em 70% das mulheres) não ocorre ovulação.

Ao contrário da pílula combinada, Exlutena pode ser usado por mulheres que não toleram estrogênios e por mulheres que 
amamentam. Uma desvantagem é que o sangramento vaginal pode ocorrer em intervalos irregulares. Você também pode 
não ter nenhum sangramento.

2. O que precisa de saber antes de tomar Exlutena

Não tome Exlutena

Não tome Exlutena se você tem ou teve alguma das condições listadas abaixo. Se alguma destas situações se aplicar a si, 
informe o seu médico/parteira antes de começar a utilizar Exlutena. Você pode receber o conselho de usar um método não 
hormonal de controle de natalidade.
• Se tiver uma trombose. A trombose é a formação de um coágulo de sangue em um vaso sanguíneo [por exemplo, nas pernas 
(trombose venosa profunda) ou nos pulmões (embolia pulmonar)].
• Se tiver icterícia (amarelecimento da pele) ou doença hepática grave.
• Se você tem ou teve um tumor sensível a esteróides sexuais, como certos tipos de câncer de mama.
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• Se você tiver qualquer sangramento vaginal inexplicável.
• Se tem alergia à substância ativa ou a qualquer outro componente de Exlutena.

Se alguma das condições acima aparecer pela primeira vez, piorar ou recorrer durante o uso de Exlutena, você deve entrar em 
contato com seu médico/parteira.

Avisos e Precauções

Neste folheto, são descritas várias situações em que você deve parar de usar Exlutena, ou onde a confiabilidade de 
Exlutena pode ser diminuída. Em tais situações, você não deve fazer sexo ou deve tomar precauções 
contraceptivas não hormonais extras, por exemplo, usar preservativo ou outro método de barreira. Não use 
métodos de ritmo ou temperatura. Esses métodos podem não ser confiáveis   porque Exlutena altera as mudanças 
usuais de temperatura e muco cervical que ocorrem durante o ciclo menstrual.

Exlutena, como todos os contraceptivos hormonais, não protege contra a infecção pelo HIV (AIDS) ou qualquer outra doença 
sexualmente transmissível.

O que você precisa saber antes de usar Exlutena?
Se Exlutena for usado na presença de qualquer uma das condições listadas abaixo, você pode precisar ser mantido sob 
observação atenta. O seu médico/parteira irá explicar-lhe o que fazer. Portanto, se alguma destas situações se aplicar a si, 
informe o seu médico/parteira antes de começar a utilizar Exlutena:
• você tem ou teve câncer de mama;
• você tem câncer de fígado;
• teve uma trombose;
• você tem diabetes;
• teve uma gravidez fora do útero (gravidez ectópica);
• tem ou teve uma infecção ou cirurgia da trompa de Falópio;
• sofre de epilepsia;
• sofre de tuberculose;
• tem pressão arterial elevada;
• tem ou teve cloasma (manchas de pigmentação castanho-amareladas na pele, particularmente na face); se 
for o caso, evite muita exposição ao sol ou à radiação ultravioleta.

Se alguma das condições acima aparecer pela primeira vez, piorar ou recorrer durante o uso de 
Exlutena, você deve entrar em contato com seu médico/parteira.

A pílula e o câncer de mama
Toda mulher está em risco de câncer de mama, tomando ou não contraceptivos orais ("a pílula"). O câncer de mama foi encontrado 
com um pouco mais de frequência em mulheres que tomam a pílula do que em mulheres da mesma idade que não tomam a pílula. 
Quando as mulheres param de tomar a pílula, o risco diminui gradualmente, de modo que 10 anos após a interrupção o risco é o 
mesmo que para as mulheres que nunca tomaram a pílula. O câncer de mama é raro abaixo dos 40 anos de idade, mas o risco 
aumenta à medida que a mulher envelhece. Portanto, o número extra de câncer de mama diagnosticado é maior se a mulher estiver 
em uma idade mais avançada. Quanto tempo uma mulher toma a pílula é menos importante.
Em cada 10.000 mulheres que tomam a pílula por até 5 anos, mas param de tomá-la aos 20 anos, haveria menos de 1 
caso extra de câncer de mama encontrado até 10 anos após a interrupção, além dos 4 casos normalmente 
diagnosticados nesta faixa etária. Da mesma forma, em 10.000 mulheres que tomam a pílula por até 5 anos, mas param 
de tomá-la aos 30 anos, haveria 5 casos extras além dos 44 casos normalmente diagnosticados. Em 10.000 mulheres que 
tomam a pílula por até 5 anos, mas param de tomá-la aos 40 anos, haveria 20 casos extras além dos 160 casos 
normalmente diagnosticados.
Os cânceres de mama encontrados em mulheres que tomam a pílula parecem menos propensos a se espalhar do que os cânceres de mama 

encontrados em mulheres que não tomam a pílula. Não se sabe se a diferença no risco de câncer de mama é causada pela pílula. Pode ser que 

as mulheres tenham sido examinadas com mais frequência, de modo que o câncer de mama foi percebido mais cedo.
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A pílula e a trombose (coágulo de sangue)
A trombose é a formação de um coágulo sanguíneo, que pode bloquear um vaso sanguíneo. Uma trombose às vezes ocorre nas 
veias profundas das pernas (trombose venosa profunda). Se este coágulo se desprender das veias onde se formou, pode atingir 
e bloquear as artérias dos pulmões, causando a chamada embolia pulmonar. Como resultado, podem ocorrer situações fatais. A 
trombose venosa profunda é uma ocorrência rara. Pode desenvolver-se quer esteja a tomar ou não a pílula. Também pode 
acontecer se você engravidar.
O risco de trombose é maior em usuários de pílula do que em não usuários. Acredita-se que o risco com pílulas só de 
progestagênio, como Exlutena, seja menor do que em usuárias de pílulas que também contêm estrogênios (pílulas 
combinadas). Se notar possíveis sinais de trombose, deve consultar o seu médico imediatamente. (Veja também 'Quando 
deve contactar o seu médico?')

Cistos ovarianos
Durante o uso de minipílulas, pequenos sacos cheios de líquido podem se desenvolver nos ovários. Estes são chamados de cistos 
ovarianos. Eles geralmente desaparecem por conta própria. Às vezes, eles causam dor abdominal leve. Apenas raramente, eles podem 
levar a problemas mais sérios.

Distúrbios psiquiátricos
Algumas mulheres que usam contraceptivos hormonais, incluindo Exlutena, relataram depressão ou humor 
deprimido. A depressão pode ser grave e às vezes pode levar a pensamentos suicidas. Se sentir alterações de 
humor e sintomas depressivos contacte o seu médico para aconselhamento médico o mais rapidamente possível.

Outros medicamentos e Exlutena
Alguns medicamentos podem impedir que Exlutena funcione corretamente. Estes incluem medicamentos usados   para o tratamento 
da epilepsia (por exemplo, primidona, fenitoína, barbitúricos, carbamazepina, oxcarbazepina, topiramato, felbamato), tuberculose (por 
exemplo, rifampicina) e infecções por HIV (por exemplo, ritonavir, nelfinavir) ou outras doenças infecciosas (griseofulvina). ), carvão 
medicinal usado para dores de estômago e o remédio herbal Erva de São João(Hypericum perforatum)usado principalmente para o 
tratamento de humores depressivos. Exlutena também pode interferir com o funcionamento de outros medicamentos.

Informe o seu médico/parteira ou farmacêutico se estiver a tomar ou tiver tomado recentemente outros medicamentos ou 
produtos à base de plantas, mesmo aqueles não prescritos. O seu médico/parteira pode dizer-lhe se necessita de tomar 
precauções contracetivas adicionais e, em caso afirmativo, durante quanto tempo.

Gravidez e amamentação

Gravidez
Exlutena não deve ser utilizado por mulheres grávidas ou que pensem estar grávidas.

Amamentação
Exlutena não influencia a quantidade ou a qualidade do leite materno. Pequenas quantidades (0,14% da quantidade 
ingerida pela mãe) da substância ativa passam para o leite materno e não há indícios de qualquer risco para o bebê. 
Informe o seu médico/parteira se pretender utilizar Exlutena durante a amamentação.

Condução e utilização de máquinas 
Não há efeitos observados.

Exlutena contém lactose
Exlutena contém lactose. Se não tolerar certos açúcares, contacte o seu médico/parteira antes de iniciar o tratamento com 
Exlutena.

Quando deve contactar o seu médico?

Check-ups regulares
Quando estiver a utilizar Exlutena, o seu médico/parteira dir-lhe-á para regressar para exames regulares. Em 
geral, a frequência e a natureza desses check-ups dependerão da sua situação pessoal.
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Contacte o seu médico/parteira o mais rapidamente possível se:
• você notar possíveis sinais de trombose (por exemplo, dor intensa ou inchaço em uma das pernas, dores 
inexplicáveis   no peito, falta de ar, tosse incomum, especialmente se você tossir sangue);
• tem uma dor de estômago súbita e grave ou parece icterícia (indicando possíveis problemas no fígado);
• sente um caroço na mama;
• tem uma dor súbita ou intensa na parte inferior da barriga ou na zona do estômago (possivelmente indicando uma 
gravidez ectópica, esta é uma gravidez fora do útero);
• vai ser imobilizado (por exemplo, confinado à cama) ou vai ser submetido a uma cirurgia; consulte o seu médico com pelo 
menos quatro semanas de antecedência;
• você tem sangramento vaginal incomum e intenso;
• você suspeita que está grávida.

As situações e sintomas mencionados acima são descritos e explicados com mais detalhes em outras partes deste 
folheto.

3. Como tomar Exlutena

Quando e como tomar os comprimidos?

A embalagem de Exlutena contém 28 comprimidos. No verso da embalagem, os dias da semana estão impressos 
no papel alumínio, com setas impressas entre eles. Cada dia corresponde a um comprimido. Cada vez que você 
iniciar uma nova embalagem de Exlutena, tome um comprimido na linha superior. Se iniciar numa quarta-feira, 
deve tomar o comprimido da linha superior marcada com WED. Continue a tomar um comprimido por dia até 
esvaziar a embalagem, seguindo sempre a direção indicada pelas setas. Olhando para a parte de trás da 
embalagem, pode verificar facilmente se tomou o seu comprimido diário. Tome o seu comprimido 
aproximadamente à mesma hora todos os dias. Engula cada comprimido inteiro, com água. Você pode ter algum 
sangramento durante o uso de Exlutena, mas deve continuar a tomar seus comprimidos normalmente. Quando 
um pacote está vazio,

Iniciando seu primeiro pacote de Exlutena

• Se você não usou nenhum contraceptivo hormonal no último mês
Tome o primeiro comprimido no primeiro dia de sangramento menstrual. Tome um comprimido marcado com esse dia da 
semana. Exlutena funcionará imediatamente, não é necessário usar um método contraceptivo adicional.
Você também pode começar nos dias 2-5 do seu ciclo, mas, nesse caso, certifique-se de usar também um método 
contraceptivo adicional (por exemplo, preservativo) nos primeiros 7 dias.

• Se você mudar de uma pílula anticoncepcional oral combinada (COC), anel vaginal ou adesivo transdérmico Você pode 
começar a tomar Exlutena no dia seguinte a tomar o último comprimido da sua cartela de pílulas atual, ou no dia da remoção 
do seu anel vaginal ou adesivo (isso significa nenhuma semana sem comprimidos, anéis ou adesivos). Se a sua atual 
embalagem de pílulas também contém comprimidos inativos, você pode iniciar Exlutena no dia seguinte a tomar o último 
comprimido ativo (se não tiver certeza de qual é, pergunte ao seu médico/parteira ou farmacêutico). Se seguir estas 
instruções, não é necessário utilizar um método contracetivo adicional.

• Se você mudar de outra pílula só de progestagênio (minipílula)
Você pode parar de tomá-lo em qualquer dia e começar a tomar Exlutena imediatamente. Você não precisa tomar precauções contraceptivas 

extras.

• Se você mudar de um injetável ou implante ou um dispositivo intrauterino (DIU) liberador de progestagênio
Comece a usar Exlutena na data prevista para a próxima injeção ou no dia em que o implante ou o DIU for removido.
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• Se você acabou de ter um bebê

Se acabou de ter um bebé, o seu médico/parteira pode dizer-lhe para esperar até depois do seu primeiro período normal 
antes de começar a tomar Exlutena. Às vezes é possível começar mais cedo. O seu médico/parteira irá aconselhá-lo.

• Se você acabou de ter um aborto espontâneo ou um 
aborto O seu médico/parteira irá aconselhá-lo.

Se forem tomados demasiados comprimidos de Exlutena

Não houve relatos de efeitos nocivos graves de tomar muitos comprimidos de Exlutena de uma só vez. Os sintomas 
que podem ocorrer são náuseas, vômitos e, em meninas, sangramento vaginal leve.

Caso se tenha esquecido de tomar Exlutena

Se você émenos de 3 horastarde ao tomar um comprimido, a confiabilidade de Exlutena é mantida. Tome o comprimido esquecido 
assim que se lembrar e tome os comprimidos seguintes nos horários habituais.

Se você émais de 3 horastarde na ingestão de um comprimido, a confiabilidade de Exlutena pode ser reduzida. Quanto mais 
comprimidos consecutivos você esquecer, maior será o risco de diminuição da eficácia contraceptiva. Tome o último 
comprimido esquecido assim que se lembrar e tome os comprimidos seguintes nos horários habituais. Use proteção adicional 
(por exemplo, preservativo) nos próximos 7 dias de ingestão de comprimidos. Se você esqueceu de tomar um ou mais 
comprimidos na primeira semana de ingestão e teve relações sexuais na semana anterior, existe a possibilidade de engravidar. 
Peça conselhos ao seu médico/parteira.

Se sofre de distúrbios gastrointestinais (por exemplo, vómitos, diarreia grave)

Se você vomitou ou tomou carvão medicinal dentro de 3-4 horas após tomar o comprimido de Exlutena ou se tiver diarreia 
grave, o ingrediente ativo pode não ter sido completamente absorvido. Siga o mesmo conselho para os comprimidos 
esquecidos.

Se você tiver sangramento inesperado

Sangramento vaginal pode ocorrer em intervalos irregulares durante o uso de Exlutena. Isso pode ser apenas uma leve mancha ou 
sangramento, que se parece com um sangramento menstrual. Você também pode não ter nenhum sangramento. Os sangramentos 
irregulares não são um sinal de que a proteção contraceptiva de Exlutena está diminuída. Em geral, você não precisa realizar nenhuma 
ação; apenas continue a tomar Exlutena. Se, no entanto, o sangramento for intenso ou prolongado, consulte seu médico/parteira.

Se parar de tomar Exlutena

Você pode parar de tomar Exlutena a qualquer momento que desejar. Se você parar porque quer engravidar, 
geralmente é recomendado que você espere até ter um período natural antes de tentar engravidar.
Se ainda tiver dúvidas sobre este medicamento, contacte o seu médico/parteira ou farmacêutico.

4. Possíveis efeitos colaterais

Como todos os medicamentos, este medicamento pode causar efeitos colaterais, embora nem todos os apresentem.

Os efeitos indesejáveis   graves associados ao uso de pílulas anticoncepcionais são descritos na seção 'Quando você 
precisa ter um cuidado especial com Exlutena?'Por favor, leia esta seção com atenção e consulte seu médico/parteira 
quando apropriado.

Outros efeitos colaterais relatados por usuárias de Exlutena ou de contraceptivos hormonais em geral são:
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Comum (mais de 1 em 100 usuários):Sangramento irregular, perda de menstruação, sensibilidade mamária, dor mamária, secreção 
mamária, aumento do peso corporal, dor de cabeça, enxaqueca, náusea, dor abdominal, erupção cutânea, urticária, erupções cutâneas 
azul-avermelhadas dolorosas (eritema nodoso), cloasma (manchas marrons na pele), retenção de líquidos, humor depressivo, alterações 
de humor e diminuição da libido.

Menos comum (menos de 1 em 100 usuários):Intolerância a lentes de contacto, vómitos, diarreia, secreção vaginal e aumento 
das mamas.

Raros (menos de 1 em 1.000 usuários):Diminuição do peso corporal, hipersensibilidade, aumento da libido.

Se algum dos efeitos secundários se agravar ou se detectar quaisquer efeitos secundários não mencionados neste folheto, informe o seu médico 

ou farmacêutico.

Relato de efeitos colaterais
Se tiver quaisquer efeitos secundários, fale com o seu médico/parteira ou farmacêutico. Isso inclui quaisquer possíveis efeitos colaterais não 

listados neste folheto. Você também pode relatar efeitos colaterais diretamente via

* . Ao relatar efeitos colaterais, você pode ajudar a fornecer mais informações sobre a segurança deste
o sistema de notificação nacional listado em

Apêndice V
medicamento.

5. Como armazenar Exlutena

Mantenha este medicamento fora do alcance e da vista das crianças.

Não utilize este medicamento após o prazo de validade impresso na embalagem exterior após Utg.dat. A data de epiry 
refere-se ao último dia desse mês.

Não deite fora quaisquer medicamentos na canalização ou no lixo doméstico. Pergunte ao seu farmacêutico como deitar 
fora os medicamentos que já não utiliza. Estas medidas irão ajudar a proteger o meio ambiente.

6. Conteúdo da embalagem e outras informações

O que contém Exlutena

- A substância ativa é o Lynestrenol (hormônio progestogênico) 0,5 mg.
- Os outros componentes são amido de batata, amilopectina, lactose mono-hidratada (cerca de 43 mg) e estearato de magnésio.

Qual o aspecto de Exlutena e conteúdo da embalagem

Um blister contém 28 comprimidos redondos brancos.
Os comprimidos estão codificados TT2 de um lado e ORGANON* no verso. Cada embalagem contém 3 blisters.

Titular da Autorização de Introdução no Mercado e Fabricante

Titular da Autorização de Introdução no 
Mercado Caixa Merck Sharp & Dohme BV 
581
2003 PC Haarlem
Os Países Baixos
Fabricante
NV Organon
Caixa Postal 20

NL-5340 BH Oss
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Os Países Baixos

Mais informações podem ser obtidas em: 
Merck Sharp & Dohme (Suécia) AB Box 45192

104 30 Estocolmo
Telefone: 077-570 04 88

Este folheto foi aprovado pela última vez 
em 16-01-2019
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