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     Descrição 

 O Clomifeno citrato é destinado ao tratamento da infertilidade feminina decorrente 

de anovulação, ou seja, para aquelas pacientes que não conseguem ovular. 

 O Clomifeno citrato ajuda o crescimento dos óvulos e com isso permite que eles sejam 

liberados do ovário para a fecundação. 
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     Indicações 

 • Clomifeno citrato é destinado ao tratamento da infertilidade feminina decorrente 

de anovulação. 

 
  

     Contraindicações 

 Este medicamento é contraindicado em pacientes com hipersensibilidade (alergia) ao 

citrato de clomifeno. 

Uso durante gravidez e lactação 

Citrato de clomifeno não deve ser administrado durante a gravidez. 

Para evitar a administração inadvertida de Citrato de clomifeno durante o início da 

gravidez, devem-se utilizar os testes apropriados durante cada ciclo de tratamento para 

determinar se a ovulação ocorreu, como por exemplo, determinar a temperatura corpórea 

basal em todos os ciclos de tratamento e observar a paciente 

cuidadosamente para determinar se há ou não sinais de ovulação. A paciente deve fazer um 

teste de gravidez 

antes do início do próximo ciclo de tratamento com Citrato de clomifeno. 

Em algumas pacientes, o citrato de clomifeno pode reduzir o acúmulo de leite em 

determinadas regiões das mamas pós-parto e a lactação. 

Outras contraindicações 

O tratamento com Citrato de clomifeno é contraindicado em pacientes com doença 

no fígado ou histórico de disfunção hepática (fígado), em pacientes com tumores hormônio-

dependentes ou em pacientes com metrorragia anormal (sangramento uterino) de origem 

indeterminada, cisto no ovário, exceto ovário policístico, uma vez que pode ocorrer uma 

dilatação adicional do cisto. Em pacientes que possuem disfunção tireoidiana ou adrenal 

(problemas nas glândulas tireoide ou adrenal, que não estejam controlados), pacientes com 

lesão orgânica intracraniana, como um tumor da hipófise (glândula situada dentro do cérebro 

e que produz hormônios). 



 

 

Se você ficar grávida durante o tratamento, suspenda a medicação e consulte seu 

médico. Informar ao médico se está amamentando. 

Citrato de clomifeno não deve ser utilizado por mulheres grávidas ou que possam ficar 

grávidas durante o tratamento. 

 

 

     Interações Medicamentosas 

 Não há relatos específicos de interação com outros medicamentos, entretanto o 

médico deve ser informado pela paciente sobre outros medicamentos em uso concomitante, 

principalmente medicamentos que atuam na síntese do colesterol. 

Informe ao seu médico ou cirurgião-dentista se você está fazendo uso de algum outro 

medicamento. 

Não use Citrato de clomifeno sem o conhecimento do seu médico. Pode ser perigoso 

para a sua saúde. 

 

 

     Reações Adversas 

 • Reação muito comum (ocorre em 10% dos pacientes que utilizam este 

medicamento): aumento do tamanho dos ovários. Há um aumento da chance de ocorrer uma 

gravidez ectópica (incluindo tubária e ovariana) em mulheres que conceberam após 

tratamento com CITRATO DE CLOMIFENO . Fogachos (sensação de calor súbito). 

• Reação comum (ocorre entre 1% e 10% dos pacientes que utilizam este 

medicamento): face avermelhada, sintomas visuais que desaparecem rapidamente com a 

interrupção do tratamento, desconforto abdominal, dores nas mamas, náuseas e vômitos, 

insônia, dor de cabeça, tonturas, vertigens, aumento da frequência urinária, dor para urinar. 

• Existem novos casos de endometriose (é uma doença que acomete as mulheres em 

idade reprodutiva e que consiste na presença de endométrio em locais fora do útero. O 



 

 

endométrio é a camada interna do útero que é renovada mensalmente pela menstruação) e 

exacerbação de endometriose preexistente durante o tratamento com CITRATO DE 

CLOMIFENO . Reação incomum (ocorre entre 0,1% e 1% dos pacientes que utilizam este 

medicamento): sangramento uterino anormal, depressão e fadiga, coceira e alergia na pele, 

ganho de peso, queda de cabelo, cabelos secos, espinhas, aumento do apetite, palpitação, 

dor no peito, constipação, diarreia, inchaço, dor nos olhos, febre, pressão alta, aumento de 

pelos, enxaquecas, alterações de humor, agravamento de cânceres e também alterações no 

útero como o aparecimento de miomas, tumores no cérebro, tumores na hipófise e mamas, 

sangramento ovariano, convulsões, desmaios, perda temporária da visão, distúrbios da 

glândula tireoide, zumbido, aumento das transaminases (enzimas do fígado), gravidez nas 

trompas, batimentos cardíacos aumentados, inflamação do pâncreas e redução da espessura 

endometrial. 

• Reação rara (ocorre entre 0,01% e 0,1% dos pacientes que utilizam este 

medicamento): catarata e neurite óptica. 

• Reação muito rara (ocorre em menos de 0,01% dos pacientes que utilizam este 

medicamento): não há relatos de reações muito raras para este medicamento. 

• Outras reações possíveis: os sintomas vasomotores da menopausa assemelham-se 

a ondas de calor, e geralmente não são graves. Eles rapidamente desaparecem após 

interrupção do tratamento. 

Os sintomas visuais geralmente descritos como visão borrada ou pontos ou flashes 

[escotomas visuais (visão de pontinhos brilhantes)] aumentam em incidência com o aumento 

da dose total. Estes sintomas parecem ser decorrentes da intensificação ou prolongamento 

após imagens, que também já foram reportadas. Os sintomas muitas vezes aparecem na 

primeira vez ou são acentuadas com a exposição a um ambiente brilhante. Escotoma definido 

oftalmologicamente, fosfenos e redução da acuidade visual foram reportados. Estes 

distúrbios visuais são geralmente reversíveis; entretanto, casos de distúrbios visuais 

prolongados foram reportados após a descontinuação do tratamento com CITRATO DE 



 

 

CLOMIFENO . Os distúrbios visuais podem ser irreversíveis, especialmente com aumento da 

dose e da duração do tratamento.  

Gravidez múltipla, incluindo gravidez intrauterina e extrauterina simultânea foi 

reportada. 

Foram recebidos relatos isolados da ocorrência de neoplasias/tumores endócrino-

dependentes ou de seu agravamento. 

Hipertrigliceridemia (nível aumentado de triglicérides), em alguns casos pancreatites 

(inflamação no pâncreas), foram observadas em pacientes com hipergliceridemia pré-

existente ou com histórico familiar e/ou com doses e duração de tratamento excedendo as 

recomendações posológicas descritas na bula. 

  

 
     Concentração Recomendada 

 O tratamento consiste de 3 ciclos, o qual pode ser contínuo ou alternado, a critério 

médico. Após o tratamento, você deve tentar engravidar. Entretanto, se ficar grávida durante 

o tratamento, deve-se interromper com a tomada de clomifeno citrato  (vide item 

CONTRAINDICAÇÕES). A dose recomendada para o primeiro ciclo do tratamento é de 50 mg 

ao dia durante 5 dias. Em pacientes que não menstruam o tratamento pode ser iniciado em 

qualquer período do ciclo menstrual. Se for programada indução da menstruação pelo uso de 

progesterona ou se ocorrer menstruação espontânea, clomifeno citrato  deve ser 

administrado a partir do 5º dia do ciclo. Se a ovulação ocorrer com esta posologia, não há 

vantagem em aumentar a dose nos 2 ciclos seguintes. Se a ovulação não ocorrer após o 

primeiro ciclo de tratamento, deve ser instituído um segundo ciclo com 100 mg ao dia durante 

5 dias, após 30 dias do tratamento anterior. 

O aumento da posologia não deve ultrapassar a dose e duração de 100 mg/dia por 5 

dias. A maioria das pacientes responsivas ao clomifeno citrato , ovulam após o primeiro ciclo 

de tratamento e 3 ciclos são suficientes para uma avaliação da terapêutica. Se não ocorrer 

menstruação ovulatória neste período de tempo, o diagnóstico deve ser revisto. A 



 

 

continuidade do tratamento após 3 ciclos não é recomendável nas pacientes que não 

manifestarem evidência de ovulação.  

Dado que não foi demonstrada a inocuidade relativa ao tratamento cíclico 

prolongado, não se recomenda continuar o tratamento depois de 6 ciclos (incluindo 3 ciclos 

ovulatórios). 
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