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Ulipristal
pronunciado como (ue' li pris tal)

por que este medicamento é prescrito?

Ulipristal é usado para prevenir a gravidez após relações sexuais desprotegidas (sexo sem qualquer método de 
controle de natalidade ou com um método de controle de natalidade que falhou ou não foi usado corretamente [por 
exemplo, um preservativo que escorregou ou quebrou ou pílulas anticoncepcionais que não foram tomadas 
conforme programado ]). Ulipristal não deve ser utilizado regularmente para prevenir a gravidez. Este medicamento 
deve ser usado como um contraceptivo de emergência ou de apoio caso o controle de natalidade regular falhe ou 
seja usado incorretamente. Ulipristal está em uma classe de medicamentos chamados progestágenos. Funciona 
impedindo ou retardando a liberação de um óvulo do ovário. Também pode funcionar alterando o revestimento do 
útero (útero) para evitar o desenvolvimento de uma gravidez. O ulipristal pode prevenir a gravidez, mas não 
impedirá a propagação do vírus da imunodeficiência humana (HIV,

como este medicamento deve ser usado?

Ulipristal vem como um comprimido para tomar por via oral. Geralmente é tomado com ou sem alimentos o mais rápido 

possível após relação sexual desprotegida ou suspeita de falha de um contraceptivo hormonal (como pílulas 

anticoncepcionais, anéis ou adesivos). Ulipristal pode ser tomado até 120 horas (5 dias) após a relação sexual 

desprotegida, mas quanto mais cedo for tomado, maior a probabilidade de prevenir a gravidez. Siga as instruções no 

rótulo da receita com cuidado e peça ao seu médico ou farmacêutico para explicar qualquer parte que você não entenda. 

Tome ulipristal exatamente como indicado.

Ulipristal pode ser usado a qualquer momento durante o ciclo menstrual. No entanto, não deve ser usado mais de uma 

vez durante o mesmo ciclo menstrual.

Se vomitar menos de 3 horas depois de tomar ulipristal, contacte o seu médico. Você pode precisar tomar outra dose 

deste medicamento.

Uma vez que pode engravidar logo após o tratamento com ulipristal, deve utilizar um método de barreira (preservativo ou 

diafragma com espermicida) sempre que tiver relações sexuais até ao próximo período menstrual. A utilização de 

contracetivos hormonais nos 5 dias seguintes à toma de ulipristal pode tornar ambos os medicamentos menos eficazes. 

Você pode começar ou retomar o uso de contraceptivos hormonais pelo menos 5 dias depois de tomar ulipristal, mas 

também deve continuar a usar um método de barreira para evitar a gravidez até depois da próxima menstruação. Se 

tomou ulipristal devido a um problema com o seu contracetivo hormonal, contacte o seu médico ou siga as instruções 

fornecidas para esse produto contracetivo específico.
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outros usos para este medicamento

Este medicamento pode ser prescrito para outros usos; Pergunte ao seu médico ou farmacêutico para mais informações.

Que precauções especiais devo seguir?

Antes de tomar ulipristal,

informe o seu médico e farmacêutico se for alérgico ao ulipristal, a qualquer outro medicamento ou a qualquer um dos 
ingredientes dos comprimidos de ulipristal. Peça ao seu farmacêutico uma lista dos ingredientes.

informe ao seu médico e farmacêutico quais outros medicamentos prescritos e não prescritos, 
vitaminas e suplementos nutricionais que você está tomando ou planeja tomar. Certifique-se de 
mencionar qualquer um dos seguintes: certos medicamentos antifúngicos, como griseofulvina (Gris-
PEG), itraconazol (Onmel, Sporanox) ou cetoconazol; barbitúricos tais como fenobarbital ou 
secobarbital (Seconal); bosentano (Tracleer); certos medicamentos para convulsões, como 
carbamazepina (Equetro, Tegretol, Teril, outros), felbamato (Felbatol), oxcarbazepina (Trileptal), 
fenitoína (Dilantin, Phenytek) e topiramato (Topamax, em Qsymia); e rifampicina (Rifadin, Rimactane, 
em Rifamate, em Rifater). Muitos outros medicamentos também podem interagir com o ulipristal, 
portanto, informe o seu médico sobre todos os medicamentos que você está tomando, mesmo 
aqueles que não aparecem nesta lista.

informe ao seu médico quais produtos à base de plantas você está tomando, especialmente a erva de São João.

informe o seu médico se estiver grávida ou se pensa estar grávida. O seu médico provavelmente irá dizer-lhe para não tomar 
ulipristal. Não tome ulipristal tomado para interromper uma gravidez existente.

informe o seu médico se você tem ou já teve alguma condição médica ou gravidez ectópica 
(gravidez fora do útero).

informe o seu médico se estiver a amamentar.

deve saber que depois de tomar ulipristal, é normal que o seu próximo período menstrual comece até uma semana 
mais cedo ou mais tarde do que o esperado. Se o seu próximo período menstrual atrasar mais de uma semana após a 
data prevista, ligue para o seu médico. Você pode estar grávida e seu médico provavelmente lhe dirá para fazer um 
teste de gravidez.

Que instruções dietéticas especiais devo seguir?

A menos que seu médico lhe diga o contrário, continue sua dieta normal.

Quais efeitos colaterais esse medicamento pode causar?

Ulipristal pode causar efeitos colaterais. Informe o seu médico se algum destes sintomas for 
grave ou não desaparecer:

períodos menstruais dolorosos

manchas ou sangramento entre os períodos menstruais

náusea

cansaço

dor de cabeça

tontura
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Alguns efeitos secundários podem ser graves. Se você tiver o seguinte sintoma, ligue para o seu médico 
imediatamente:

dor abdominal inferior grave (3 a 5 semanas após tomar ulipristal)

erupção cutânea, comichão, urticária ou inchaço dos olhos, face, língua, garganta

Ulipristal pode causar outros efeitos colaterais. Ligue para o seu médico se tiver algum problema incomum depois de tomar este 

medicamento.

Se você sentir um efeito colateral grave, você ou seu médico podem enviar um relatório on-line ao programa 

MedWatch Adverse Event Reporting da Food and Drug Administration (FDA)

(http://www.fda.gov/Safety/MedWatch [http://www.fda.gov/Safety/MedWatch]) ou por telefone (1-800-332-1088).

o que devo saber sobre armazenamento e descarte deste medicamento?

Mantenha este medicamento no recipiente em que veio, bem fechado e fora do alcance das crianças. Armazene-

o em temperatura ambiente e longe da luz, excesso de calor e umidade (não no banheiro).

É importante manter todos os medicamentos fora da vista e do alcance das crianças, pois muitos recipientes (como guarda-

chuvas semanais e aqueles para colírios, cremes, adesivos e inaladores) não são resistentes a crianças e crianças pequenas 

podem abri-los facilmente. Para proteger as crianças pequenas de envenenamento, sempre feche as tampas de segurança e 

coloque imediatamente o medicamento em um local seguro – um que seja alto e longe e fora de sua vista e alcance.http://

www.upandaway.org [http://www.upandaway.org]

Medicamentos desnecessários devem ser descartados de maneira especial para garantir que animais de estimação, crianças e outras 

pessoas não possam consumi-los. No entanto, você não deve jogar este medicamento no vaso sanitário. Em vez disso, a melhor maneira 

de descartar seus medicamentos é por meio de um programa de devolução de medicamentos. Converse com seu farmacêutico ou entre 

em contato com o departamento de lixo/reciclagem local para saber mais sobre os programas de devolução em sua comunidade. Consulte 

o site de Descarte Seguro de Medicamentos da FDA (http://goo.gl/c4Rm4p [http://goo.gl/c4Rm4p]) para obter mais informações se você 

não tiver acesso a um programa de devolução.

n caso de emergência/sobredosagem

Em caso de overdose, ligue para a linha de ajuda de controle de envenenamento em 1-800-222-1222. As informações também estão 

disponíveis on-line emhttps://www.poisonhelp.org/help [https://www.poisonhelp.org/help]. Se a vítima tiver desmaiado, tiver uma 

convulsão, tiver dificuldade para respirar ou não puder ser acordada, ligue imediatamente para os serviços de emergência no 911.

Quais outras informações devo saber?

Mantenha todas as consultas com o seu médico.

Não deixe mais ninguém tomar sua medicação. Sua receita provavelmente não é recarregável. Pergunte ao seu 

farmacêutico qualquer dúvida que tenha sobre o ulipristal.

É importante que você mantenha uma lista por escrito de todos os medicamentos prescritos e não prescritos (sem receita) que 

você está tomando, bem como quaisquer produtos como vitaminas, minerais ou outros produtos dietéticos.

https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a610020.html 3/4

http://www.fda.gov/Safety/MedWatch
http://www.upandaway.org/
http://goo.gl/c4Rm4p
https://www.poisonhelp.org/help


15/04/22, 12h08 Ulipristal: Informações sobre medicamentos MedlinePlus

suplementos. Deve trazer esta lista consigo sempre que visitar um médico ou se for internado num hospital. 

Também é uma informação importante para levar com você em caso de emergência.

nomes de rands

Ela®
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