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É possível administrar contraceptivos orais como método de contracepção planejada, após a contracepção emergencial. 

Contraceptivo de emergência 

Para pacientes que vão utilizar o levonorgestrel 1,5 mg comprimido “F” 

 

■Sobre este medicamento 

O levonorgestrel 1,5 mg comprimido “F” é um medicamento para ser usado para contracepção 

emergencial quando uma medida contraceptiva falhar ou após relação sexual desprotegida. 

 

■Como usar este medicamento 

Tome um comprimido de dose única o quanto antes, dentro de 72 horas após a relação sexual. 

Não há definição de horário para a administração do medicamento, mas tome o mais breve possível. 

 

O levonorgestrel comprimido é um comprimido branco e contém 1 comprimido (dose 

única) por cartela. 

 

 

 

 

 

 

 

● Este medicamento não previne totalmente a gravidez. 

● Este medicamento é um medicamento para ser usado para contracepção emergencial quando uma 

medida contraceptiva falhar ou após relação sexual desprotegida, não sendo um medicamento para 

contracepção planejada como os contraceptivos orais convencionais. 

● Caso haja vômito dentro de 2 horas após tomar este medicamento, contate seu médico. 

● Há probabilidade de gravidez mesmo após a administração deste medicamento. Portanto, tome 

medidas de contracepção apropriadas. 

● Após tomar este medicamento, é possível que a diferenciação entre sangramento genital anormal e o 

sangramento que ocorre no início da gestação ou a menstruação não seja possível. Faça retorno com o 

seu médico para receber orientação médica. 

●  Este medicamento passa para o leite humano. Evite amamentar durante 24 horas após a 

administração. 

● É possível que haja sangramento similar à menstruação (sangramento por privação hormonal) após 

tomar este medicamento. 

Pode também haver sangramento uterino irregular e sintomas que surgem durante a menstruação, tais 

como dor de cabeça, ânsia de vômito, fadiga e sonolência. 

Em caso da persistência dos sintomas, converse com seu médico. 

● É possível que haja alteração temporária no ciclo ou estado do sangramento da menstruação (dias de 

duração, quantidade, etc.) após tomar este medicamento. 

Este medicamento não deve ser usado nos casos abaixo: 

＊ Mulheres que tiveram reação alérgica ao princípio ativo deste 

medicamento no passado; 

＊ Pacientes com doença grave no fígado; 

＊ Grávidas. 

 

O medicamento deve ser usado com 

orientação médica nos casos abaixo: 

＊ Pacientes com deficiência hepática; 

＊ Pacientes com doença cardíaca; 

＊ Pacientes com insuficiência renal. 
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