
FOLHETO DE INFORMAÇÃO AO PACIENTE 
Clotrimazol 500mg Comprimido Vaginal 
(Clotrimazol)
Leia com atenção todo este folheto antes de começar a utilizar 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 ou farmacêutico.
• Este medicamento foi receitado apenas para si. Não o 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 ou farmacêutico. Isso inclui quaisquer possíveis efeitos 

colaterais não listados neste folheto. Consulte a seção 4.

O que tem neste folheto:
1.O que é Clotrimazol e para que é utilizado
2.O que precisa de saber antes de utilizar Clotrimazol
3.Como usar Clotrimazol
4.Possíveis efeitos colaterais
5.Como armazenar Clotrimazol
6.Conteúdo da embalagem e outras informações

1 O que é Clotrimazol e para que é utilizado
Este medicamento contém Clotrimazol que pertence a um grupo de medicamentos chamados imidazóis, 
que são utilizados no tratamento de infecções fúngicas.

Clotrimazol 500mgvaginalcomprimido é um único curso de tratamento paravaginalaftas (vaginite por 
candidíase). Ele é inserido novaginapara tratamento no local da infecção (ver secção 3, “Como utilizar 
Clotrimazol”).

A candidíase é uma infecção comum e é causada por uma levedura (fungo) que vive inofensivamente na vagina 
sem que você perceba. No entanto, o equilíbrio natural do pH que mantém a levedura sob controle pode ser 
interrompido devido a fatores como alterações hormonais. Isso pode fazer com que o nível de levedura 
aumente e evolua para uma infecção na vagina e na área circundante (vulva).

Os sintomas de aftas podem incluir o seguinte:
• Ardência e/ou coceira persistente ao redor da vagina e vulva
• Vermelhidão, inchaço e dor da vagina e vulva
• Um corrimento branco sem cheiro da vagina

2 O que precisa de saber antes de utilizar Clotrimazol

Não use Clotrimazol se:
• Tem alergia (hipersensibilidade) ao Clotrimazol, imidazóis, outros antifúngicos vaginais ou a qualquer 

outro componente deste medicamento (ver Secção 6 “Conteúdo da embalagem e outras 
informações”)

• Você sofre de algum dos seguintes sintomas:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Sangramento vaginal irregular
Sangramento vaginal anormal ou corrimento manchado de sangue 
Úlceras, bolhas ou feridas vaginais ou vulvares
Dor abdominal inferior
Dor ao urinar (disúria)
Quaisquer eventos adversos como vermelhidão, irritação ou inchaço associados ao tratamento Febre 
ou calafrios
Sentir-se doente (náuseas) ou estar doente (vómitos) 
Diarreia
Corrimento vaginal com odor fétido

Avisos e Precauções
Fale com o seu médico antes de utilizar Clotrimazol:
• Se esta é a primeira vez que você tem sintomas de aftas
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• Se você teve mais de 2 infecções de aftas nos últimos 6 meses
• Se você tem um histórico anterior de doença sexualmente transmissível ou foi exposto a uma doença sexualmente 

transmissível
• Se você está ou suspeita que está grávida (consulte a seção “Gravidez”)
• Se você tem menos de 16 anos ou mais de 60 anos de idade

Outros medicamentos e Clotrimazol
Informe o seu médico ou farmacêutico se estiver a tomar, tiver tomado recentemente ou se vier a tomar outros 
medicamentos, incluindo medicamentos obtidos sem receita médica. Isso inclui medicamentos fitoterápicos.

Medicamentos quepode interagircom Clotrimazol:
• Outros medicamentos usados   para tratar infecções fúngicas, como anfotericina e nistatina (antibióticos 

de polieno)
• Medicamentos usados   para reduzir a imunidade do corpo ao receber transplante de órgãos, como 

tacrolimus (imunossupressores)

Gravidez e aleitamento 
Gravidez
Deve informar o seu médico se estiver grávida ou se pensa que está.
Clotrimazol pode ser usado durante a gravidez, mas apenas sob a supervisão de um médico ou parteira. Se 
o seu médico lhe disser que pode utilizar Clotrimazol durante a gravidez, o comprimido vaginal pode ser 
inserido sem utilizar o aplicador.

Amamentação
Informe o seu médico se estiver a amamentar ou se estiver prestes a começar a amamentar. Não pode ser excluído 
um risco para a criança em aleitamento e o seu médico decidirá se deve ou não continuar a amamentar, tendo em 
conta os benefícios da amamentação para a criança e os benefícios do tratamento para si.

Clotrimazol contém lactose
Se foi informado pelo seu médico que tem intolerância a alguns açúcares, contacte-o antes de 
utilizar este medicamento.

3 Como usar Clotrimazol
Utilize sempre este medicamento exatamente como indicado pelo seu médico. Consulte o seu médico ou 
farmacêutico se tiver dúvidas.

• O tratamento consiste em umvaginalcomprimido, que deve ser inseridona vaginaà noite.
• Não use este produto se estiver menstruada. Inicie o tratamento assim que o seu período 

terminar.
• Embora seja melhor evitar, você pode continuar a ter relações sexuais durante o tratamento, a menos que seu 

médico o aconselhe a não fazê-lo. No entanto, este produto pode causar danos aos contraceptivos de látex (por 
exemplo, preservativos ou diafragmas) e, consequentemente, pode reduzir a eficácia desses contraceptivos. Você 
deve usar contracepção alternativa por pelo menos 5 dias após o uso deste produto.

• Não use tampões, duchas (lavagens/limpezas vaginais) ou outros produtos vaginais enquanto estiver usando 
este produto.

Instruções de como inserir Clotrimazol Tablet Vaginal
• Lave as mãos antes e depois de inserir ovaginaltábua
• Retire o aplicador da embalagem
• Retire o comprimido da embalagem de alumínio e coloque-o firmemente na extremidade aberta do 

aplicador descartável “B” (Diagrama 1)
• Para encaixar o comprimido no aplicador, aperte o aplicador levemente em ambos os lados, enquanto empurra o comprimido o 

suficiente para dentro do suporte (cerca de 1 cm) para ser mantido no lugar durante a inserção
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• Insira cuidadosamente o aplicador na vagina tão profundamente quanto for confortável. Isso é mais fácil quando 
deitado de costas com as pernas levemente dobradas (Diagrama 2)

• Segurando o aplicador “B” no lugar, empurre lenta e cuidadosamente o êmbolo interno “A” até oo 
comprimido é colocado na vagina(Diagrama 3)

• Retire o aplicador descartável da vagina e descarte-o em local seguro, fora do alcance das 
crianças. O aplicador não pode ser jogado no vaso sanitário.

Duração do tratamento
• Cada ciclo de tratamento consiste em um Clotrimazolvaginalcomprimido, que permanece eficaz por 3 dias.

• Após 1 a 2 dias, a maioria dos sintomas externos da infecção (por exemplo, corrimento, coceira, etc.) deve 
ter desaparecido.

• Se os sintomas não tiverem sido aliviados ou se a infecção retornar dentro de 7 dias após o uso de 
Clotrimazolvaginalcomprimido, o tratamento pode ser repetido.

• Se a infecção se repetir mais de duas vezes em 6 meses, você deve consultar seu médico

Se alguém acidentalmente engolir o comprimido
Clotrimazolvaginalcomprimidos devemsó pode ser usado na vagina.
Se você ou qualquer outra pessoa engoliu acidentalmente o comprimido vaginal, deve contactar o seu médico ou o 
serviço de urgência mais próximo.imediatamentepara conselhos. Lembre-se de levar este folheto consigo.

Caso ainda tenha dúvidas sobre a utilização deste medicamento, fale com o seu médico ou farmacêutico.

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

Procure aconselhamento médico imediatamente se desenvolver os seguintes sintomas:
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• Reações alérgicas: inchaço da face, garganta ou língua, febre, dificuldade em respirar, tonturas (isso 
também pode incluir desmaios, pressão arterial baixa, erupções cutâneas com ou sem formação de 
pápulas)

• Sensação intolerável de queimação ou irritação

Efeitos colaterais (frequência desconhecida)
• Leve queimação ou irritação imediatamente após a inserção dovaginaltábua
• Descamação dos genitais
• Coceira intensa (prurido)
• Erupções (eritema)
• Inchaço de partes do corpo (edema)
• Desconforto, sensação de queimação, irritação ou dor pélvica
• Sangramento vaginal
• Dor de estômago

Relato de efeitos colaterais
Se tiver quaisquer efeitos secundários, fale com o seu médico ou farmacêutico. Isso inclui quaisquer possíveis efeitos 
colaterais não listados neste folheto. Você também pode relatar efeitos colaterais diretamente pela Internet em 
(www.mhra.gov.uk/yellowcard). Ao comunicar os efeitos secundários pode ajudar a fornecer mais informações sobre a 
segurança deste medicamento.

5 Como armazenar Clotrimazol
• Mantenha este medicamento fora da vista e do alcance das crianças.
• Não utilize este medicamento após o prazo de validade impresso na embalagem após “VAL”. A 

data de validade refere-se ao último dia desse mês.
• Não armazenar acima de 25°C. Conservar na embalagem original para proteger da humidade.
• Após o uso, o aplicador descartável deve ser descartado com segurança. Não pode ser jogado no vaso 

sanitário.

6 Conteúdo da embalagem e outras informações Qual a 
composição de Clotrimazol Vaginal Tablets: Cada 500mgvaginal
comprimido contém 500mg de Clotrimazol.

Os outros ingredientes são:
Ácido adípico, celulose microcristalina, amido de milho pré-gelatinizado, hidrogenocarbonato de sódio, ácido 
esteárico, lactose, polissorbato 80, estearato de magnésio, amido de milho, dióxido de silício coloidal

Qual o aspecto de Clotrimazol Comprimidos Vaginais e conteúdo da embalagem:
Clotrimazolvaginalos comprimidos são brancos, oblongos, não revestidosvaginalcomprimidos com “500” gravado de 
um lado e liso do outro.
O pacote contém 1vaginalcomprimido com aplicador descartável.

Titular da Autorização de Introdução no Mercado e 
Fabricante: Tillomed Laboratories Ltd. 220 Butterfield

Grandes Marlings
Luton
LU2 8DL
Reino Unido

Número de licença do produto: 
PL 11311/0042

Este folheto foi revisto pela última vez em dezembro de 2020

Até a versão 7
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