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     Introdução 

 O acetato de medroxiprogesterona é um medicamento hormonal, que pode ser usado 

para o tratamento da amenorreia secundária, sangramento intermenstrual e como parte da 

reposição hormonal durante a menopausa. 

  

 

     Indicações 

 • O acetato de medroxiprogesterona é indicado no tratamento de amenorreia 

secundária, sangramento uterino disfuncional devido ao desequilíbrio hormonal, na ausência 
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de patologias orgânicas, como mioma ou carcinoma uterino; e na terapia hormonal em 

oposição aos efeitos endometriais do estrogênio em mulheres na menopausa não 

histerectomizadas, como complemento à terapia estrogênica. 

 
  

     Contraindicações 

 O seu uso está contraindicado na gravidez, doença hepática aguda, sangramento 

uterino ou genital não diagnosticado, se tem ou já teve tromboflebite; se tem, já teve ou há 

suspeita de câncer de mama. Também não deve ser usado e caso de alterações graves no 

fígado, como cirrose ou presença de tumor, se tiver aborto retido, em caso de suspeita de 

doença maligna nos órgãos genitais, se tiver sangramento vaginal de origem desconhecida, e 

em caso de alergia a algum componente do medicamento. 

 

 

     Reações Adversas 

 Podem surgir dor de cabeça, dor abdominal, fraqueza, sangramento vaginal anormal, 

parada de menstruação, tontura, inchaço, retenção de líquidos, aumento de peso, insônia, 

nervosismo, depressão, acne, queda de cabelo, excesso de pelos, coceira na pele, saída de 

líquido pelos mamilos e resistência à glicose. 

 

 

     Precauções 

 Informe ao seu médico se você tem ou teve depressão, retenção de líquidos, ou 

tromboembolismo venoso. Informe ao seu médico se você é diabética. O acetato de 

medroxiprogesterona pode interagir com outros medicamentos, como bromocriptina e a 

aminoglutetimida. É muito importante informar ao médico caso esteja utilizando outros 

medicamentos antes do início ou durante o tratamento com acetato de 

medroxiprogesterona. Se tiver que realizar exames laboratoriais, informe ao médico 



 

 

patologista que está em tratamento com medroxiprogesterona. Medroxiprogesterona e seus 

metabólitos são excretados (eliminados) no leite materno. Não há evidência sugerindo que 

esse fato determine qualquer dano ao bebê. Informe ao seu médico se estiver amamentando. 

 
 

     Concentração Recomendada 

 Amenorreia secundária: Tomar de 2,5 a 10 mg por dia, durante 5 a 10 dias; 

Sangramento vaginal devido ao desequilíbrio hormonal: Tomar de 2,5 a 10 mg por dia, 

durante 5 a 10 dias; 

Terapia hormonal na menopausa: Tomar de forma contínua de 2,5 a 5,0 mg por dia, 

ou tomar diariamente de 5 a 10 mg durante por 10 a 14 dias a cada 28 dias ou a cada ciclo 

mensal. 
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