
2. O que você precisa saber antes de tomar
Comprimidos de Frumil

FOLHETO INFORMATIVO:

INFORMAÇÕES PARA O USUÁRIO Não tome Frumil Tablets se: ²
Você é alérgico (hipersensível) a

furosemida, cloridrato de amilorida ou qualquer 
outro componente deste medicamento (listados 
na Seção 6)
Os sinais de uma reação alérgica incluem: erupção 

cutânea, problemas de deglutição ou respiração, inchaço 

dos lábios, face, garganta ou língua

²Você é alérgico a sulfonamidas como
sulfadiazina ou cotrimoxazol ²Você tem 

problemas graves com seus rins ²Você tem 
problemas graves de fígado ²Seu médico lhe 
disse que você tem um baixo

volume de sangue ou estão desidratados ²
Você não está passando água (urina) ²Você tem 
muito ou pouco potássio ou

sódio no sangue (mostrado nas análises ao sangue) ²

Você tem uma doença chamada 'Doença de Addison'.

Isso pode fazer você se sentir cansado e 
fraco. ²Está a amamentar (ver “Gravidez e

aleitamento materno” abaixo)
²Está a tomar outros medicamentos que alteram

a quantidade de potássio no seu sangue (ver secção 

“Tomar outros medicamentos” abaixo) ²Se a pessoa 

que está tomando o medicamento estiver sob

18 anos. Frumil Tablets não é adequado para 
crianças

Não tome Frumil Tablets se alguma das situações acima se 

aplicar a você. Se tiver dúvidas, fale com o seu médico ou 

farmacêutico antes de tomar Frumil Tablets.

Frumil®40mg/5mg
Comprimidos

Furosemida 40mg
Cloridrato de Amilorida 5mg

Este folheto é difícil de ver ou 
ler?

Telefone 0800 035 2525 para ajuda

Leia com atenção todo este folheto antes de 
começar a tomar 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 são Frumil Tablets e para que são 
utilizados
2. O que você precisa saber antes de tomar 

Frumil Tablets
3.Como tomar os comprimidos de Frumil

4. Possíveis efeitos colaterais

5.Como armazenar os comprimidos de Frumil

6. Conteúdo da embalagem e outras informações

Advertências e precauções Fale com o seu 
médico ou farmacêutico antes de tomar 
Frumil comprimidos se: cVocê tem 

dificuldade em passar água (urina) cVocê tem 65 
anos ou mais cVocê tem problemas de fígado ou rins 
cVocê é um paciente idoso com demência e

também estão tomando 

risperidona cVocê tem diabetes

cVocê tem pressão arterial baixa ou sente tonturas

quando você se levantar cVocê 
tem problemas de próstata cVocê 
tem gota
cVocê se sente tonto ou desidratado. Isso pode acontecer

se perdeu muita água por estar doente, ter 
diarreia ou urinar com muita frequência. 
Também pode acontecer se você estiver tendo 
problemas para beber ou comer

cVocê vai fazer um teste de glicose cVocê 
está tomando outros comprimidos de água 
cVocê tem lúpus eritematoso sistêmico c
Você é idoso ou está em outro

medicamentos que podem causar a queda da 
pressão arterial e você tem
outras condições médicas que são 
riscos para a queda da pressão arterial.

1. O que são Frumil Tablets e
para que servem

O que são Frumil comprimidos

O nome do seu medicamento é Frumil 40mg/5mg 

Comprimidos (denominados Frumil Comprimidos neste 

folheto). Os comprimidos de Frumil contêm dois 

medicamentos diferentes chamados: furosemida e cloridrato 

de amilorida. Ambos pertencem a um grupo de 

medicamentos chamados diuréticos (comprimidos de água).

Para que serve Frumil Comprimidos
Frumil Tablets pode ser usado para parar o acúmulo de 
água extra em seu corpo. Esta água extra pode causar 
tornozelos inchados, falta de ar e sentir-se mais cansado 
do que o habitual.

Como os comprimidos Frumil funcionam

Os comprimidos de Frumil funcionam ajudando-o a 
eliminar mais água (urina) do que o habitual. Se a água 
extra em seu corpo não for removida, ela pode 
sobrecarregar o coração, vasos sanguíneos, pulmões, 
rins ou fígado.

Se não tem a certeza se alguma das situações 

anteriores se aplica a si, fale com o seu médico ou 

farmacêutico antes de tomar Frumil Tablets.
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• Alcaçuz - frequentemente usado em remédios para tosse se 

tomado em grandes quantidades

• probenecida (usado com outro medicamento para o HIV)

• Medicamentos para infecção como gentamicina, 
amicacina, neomicina, netilmicina, tobramicina, 
vancomicina ou altas doses de cefalosporinas

• Medicamentos usados   como injeções antes dos 

exames de raios-X

• Medicamentos usados   para constipação (laxantes) 
se usados   por muito tempo, como bisacodil ou 
sene

• Medicamentos para asma quando administrados 
em altas doses, como salbutamol, sulfato de 
terbutalina, salmeterol, formoterol ou 
bambuterol

• Outros comprimidos de água (diuréticos), como 
bendroflumetiazida. O seu médico pode precisar de 
alterar a dose do seu medicamento

Se estiver a tomar sucralfato(um medicamento para 

úlceras estomacais)

Não tome sucralfato ao mesmo tempo que Frumil 
Tablets. Tome a sua dose pelo menos 2 horas antes ou 
depois de Frumil Tablets. Isto porque pode afetar a 
forma como o seu medicamento funciona.

• Contusões mais facilmente, contrair mais infecções, sentir-

se fraco ou cansado mais do que o habitual.

Frumil Tablets pode afetar o número de células 

sanguíneas, causando sérios problemas sanguíneos

• Aumento da sede, dor de cabeça, tonturas ou vertigens, 

desmaios, confusão, dores musculares ou nas articulações 

ou fraqueza, cãibras ou espasmos, problemas de estômago 

ou batimentos cardíacos irregulares. Estes podem ser sinais 

de desidratação ou alterações nos produtos químicos 

normais do seu corpo. A desidratação grave também pode 

levar a coágulos sanguíneos ou 'gota'

• Você nota amarelecimento da sua pele ou olhos e sua 
urina fica mais escura. Estes podem ser sinais de um 
problema no fígado. Em pacientes que já têm 
problemas hepáticos, pode ocorrer um problema 
hepático mais grave conhecido como encefalopatia 
hepática. Os sintomas incluem esquecimento, 
convulsões, alterações de humor e coma.

• Bolhas ou descamação da pele ao redor dos lábios, 
olhos, boca, nariz e genitais, sintomas semelhantes 
aos da gripe e febre. Esta poderia ser uma condição 
chamada síndrome de Stevens-Johnson. Em uma 
forma mais grave da condição chamada Necrólise 
Epidérmica Tóxica, as camadas da pele podem 
descascar para deixar grandes áreas de pele exposta 
em todo o corpo.

• Pustulose exantemática generalizada aguda (PEGA) 
(erupção febril aguda por drogas), os sintomas 
incluem a pele ficando vermelha com áreas inchadas 
cobertas por numerosas pequenas pústulas

• Tonturas, desmaios e perda de consciência

Outros medicamentos e Frumil Tablets

Informe o seu médico ou farmacêutico se estiver a tomar ou 
tiver tomado recentemente, ou se vier a tomar outros 
medicamentos. Isso inclui medicamentos que você compra 
sem receita médica, incluindo medicamentos fitoterápicos. 
Isto porque Frumil Tablets pode afetar a forma como alguns 
outros medicamentos funcionam.
Além disso, alguns medicamentos podem afetar a forma como os comprimidos de 

Frumil funcionam.

Se tomar mais Frumil Tablets do que 
deveria
Se pensa que pode ter tomado mais Frumil Comprimidos do 

que deveria, ou se uma criança engoliu algum dos seus 

comprimidos, informe o seu médico ou dirija-se 

imediatamente ao serviço de urgências do hospital mais 

próximo. Lembre-se de levar consigo qualquer medicamento 

que tenha sobrado para que o médico saiba o que você 

tomou. Podem ocorrer os seguintes efeitos: boca seca, 

sensação de sede, dores musculares ou cãibras, sensação de 

enjoo ou vómitos, batimento cardíaco fraco ou irregular, 

tonturas, fraqueza ou sonolência.

Não tome este medicamento e informe o seu 
médico se estiver a tomar:
• Medicamentos que alteram a quantidade de 

potássio no sangue. Estes incluem 
suplementos de potássio, como cloreto de 
potássio ou certos comprimidos de água 
(diuréticos), como triantereno

Os seguintes medicamentos podem afetar a forma 
como Frumil Tablets funciona e aumentar a chance 
de você ter efeitos colaterais:
• Medicamentos como ramipril, enalapril, perindopril 

(denominados 'inibidores da ECA') ou losartan, 
candesartan, irbesartan (denominados 'antagonistas dos 
receptores da angiotensina II'). O seu médico pode ter de 
alterar a dose dos seus comprimidos ou pedir-lhe que 
pare de os tomar

• Medicamentos para pressão alta ou problemas 
cardíacos. O seu médico pode precisar de alterar a 
dose do seu medicamento

• Medicamentos usados   como anestésico geral para 
relaxar os músculos durante a cirurgia

• Medicamentos para diabetes. Estes podem não funcionar 
tão bem quando estiver a tomar Frumil Tablets.

• Teofilina - usada para chiado ou dificuldade em 
respirar
• Fenitoína - usada para epilepsia. Isso pode 

diminuir o efeito de Frumil Tablets

Gravidez e amamentação
Fazernãotome Frumil Tablets se estiver grávida. Fale 
com o seu médico antes de tomar este medicamento 
se estiver grávida, puder engravidar ou pensar que 
pode estar grávida.

Caso se tenha esquecido de tomar Frumil Comprimidos 

Se se esquecer de uma dose, tome-a assim que se lembrar. 

Em seguida, continue na manhã seguinte normalmente. 

Não tome uma dose dupla para compensar uma dose 

esquecida.

Não amamente se estiver a tomar Frumil 
comprimidos.
Isso ocorre porque pequenas quantidades podem 
passar para o leite materno. Fale com o seu médico 
antes de tomar este medicamento se estiver a 
amamentar ou planeia amamentar. Consulte o seu 
médico ou farmacêutico antes de tomar qualquer 
medicamento se estiver grávida ou a amamentar.

Se parar de tomar Frumil Comprimidos

Continue a tomar Frumil Tablets até que o seu médico lhe diga 

para parar de tomá-lo.

Exames de sangue

O seu médico pode realizar análises ao sangue para verificar

que os níveis de alguns sais no sangue 
estão nos níveis corretos.

Informe um médico o mais rápido possível se você tiver 

algum dos seguintes efeitos colaterais:

Incomum(pode afetar até 1 em 100 pessoas)
• Surdez (às vezes irreversível)

Condução e utilização de máquinas Pode sentir 

tonturas ou mal-estar depois de tomar Frumil Tablets. Se isto 

acontecer, não conduza nem utilize quaisquer ferramentas ou 

máquinas.
Caso ainda tenha dúvidas sobre a utilização 

deste medicamento, fale com o seu médico ou 
farmacêutico.

Frequência desconhecida(não pode ser estimado a 

partir dos dados disponíveis)

• Problemas de audição ou zumbido nos ouvidos 
(zumbido). Isso afeta especialmente pessoas 
que já têm problemas com os rins

• Formigamento ou sensação de dormência na pele

• Pequenas mudanças em seu humor, como se sentir 
agitado ou ansioso.

• Dores de cabeça, tonturas ou vertigens ao levantar-se 
rapidamente. Também perda de concentração, 
reações mais lentas, sensação de sonolência ou 
fraqueza, problemas de visão, secura
boca. Isso pode ser devido à 
pressão arterial baixa

Os seguintes medicamentos podem aumentar a 
chance de efeitos colaterais quando tomados com 
Frumil Tablets:
• Lítio - usado para doenças mentais. Para ajudar a 

interromper os efeitos colaterais, seu médico pode 
precisar alterar a dose de lítio e verificar a 
quantidade de lítio no sangue.

• Cisplatina - usada para alguns tipos de câncer

• Digoxina - usada para problemas cardíacos. O seu 
médico pode precisar de alterar a dose do seu 
medicamento.

• Anti-inflamatórios não esteróides (AINEs) - 
usados   para dor e inflamação, como 
aspirina, ibuprofeno, cetoprofeno ou 
indometacina

• Carbamazepina - usada para epilepsia
• Aminoglutetimida - usada para câncer de mama
• Ciclosporina - usada para interromper a rejeição de 

órgãos após um transplante
• Metotrexato - usado para câncer de pele, doenças 

articulares ou intestinais
• Carbenoxolona - usada para úlceras do foodpipe 
(esófago)
• Reboxetina - usada para depressão
• Anfotericina - usada para infecções fúngicas se 

usada por muito tempo
• Corticosteróides - usados   para inflamação, como 
prednisolona

Os comprimidos de Frumil contêm amarelo-sol e 
lactose
Este medicamento contém:
• Uma cor chamada 'amarelo pôr do sol' (E110). Isso pode 

causar reações alérgicas.

• Lactose. Se o seu médico lhe disse que não pode 
tolerar alguns açúcares, fale com o seu médico 
antes de tomar este medicamento.

4. Possíveis efeitos colaterais

Como todos os medicamentos, este medicamento pode causar 

efeitos colaterais, embora nem todos os apresentem.

Informe imediatamente um médico se notar algum 

dos seguintes efeitos secundários graves – pode 

necessitar de tratamento médico urgente Frequência 

desconhecida(não pode ser estimado a partir dos dados 

disponíveis)

• Se tiver uma reação alérgica. Os sinais podem incluir 
inflamação dos rins (nefrite), tornozelos inchados 
ou pressão arterial elevada, erupções cutâneas, 
alteração da cor da pele, bolhas graves na pele, 
maior sensibilidade ao sol do que o habitual, 
temperatura elevada (febre) e comichão

• Reações alérgicas graves. Os sinais podem incluir choque, 

como dificuldade em respirar, pele fria e pegajosa, cor da 

pele pálida e batimentos cardíacos acelerados

• Forte dor de estômago ou nas costas. Estes podem ser 

sinais de 'pancreatite'

3. Como tomar Frumil Comprimidos

Tome sempre este medicamento exatamente como 
indicado pelo seu médico. Consulte o seu médico ou 
farmacêutico se tiver dúvidas.

Informe o seu médico ou farmacêutico se algum dos 

seguintes efeitos secundários se agravar ou durar mais 

do que alguns dias, ou se detectar quaisquer efeitos 

secundários não mencionados neste folheto 

Frequência desconhecida(não pode ser estimado a partir 

dos dados disponíveis)

• Sentir-se enjoado (náuseas) ou uma sensação 
geral de mal-estar, diarreia e estar doente 
(vómitos) e prisão de ventre

• Pessoas com problemas de bexiga e próstata
pode sentir dor ao urinar. Isso se 
deve ao aumento da quantidade de 
água que passa

Tomar este medicamento

• Tome este medicamento por via oral

• Engula os comprimidos inteiros com um copo de 
água
• Se sentir que o efeito do seu medicamento é demasiado 

fraco ou demasiado forte, não altere a dose por si 

próprio, mas consulte o seu médico

Quanto Frumil comprimidos tomar
A dose habitual é de um ou dois comprimidos logo de 
manhã. O seu médico irá dizer-lhe quantos comprimidos 
deve tomar.
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• Se você tem diabetes, pode ser menos capaz de 
controlar os níveis de glicose no sangue

• Passar mais água (urina) do que costuma 
fazer. Isso normalmente acontece 1 ou 2 
horas depois de tomar este medicamento.

• Os sintomas variam consideravelmente entre os pacientes, 
mas os mais comuns são: dores nas articulações, inchaço 
nas articulações, dores de cabeça, aumento da 
sensibilidade à luz solar, erupções cutâneas, problemas 
renais, fadiga e fraqueza, úlceras na boca, perda de cabelo, 
ansiedade e depressão, febre e noite suores, dor 
abdominal, dor no peito, falta de ar, anemia (lúpus 
eritematoso sistêmico)

• Reacções liquenóides, caracterizadas por pequenas 
lesões com forma de polígono, vermelho-púrpura e 
comichão na pele, genitais ou na boca.

Qual o aspecto de Frumil Tablets e 
conteúdo da embalagem
Os comprimidos de Frumil são comprimidos circulares de cor 

laranja, uniformemente mosqueados, com bordas biseladas e 

'FRUMIL' gravado de um lado, com uma linha divisória do outro 

lado.

Os seus comprimidos estão disponíveis em embalagens blister 

de 4, 7, 28, 56 e 1400 comprimidos ou frascos contendo 50, 100 

ou 500 comprimidos.

Nem todos os tamanhos de embalagem podem ser comercializados.

Titular da Autorização de Introdução no 
Mercado e Fabricante
Titular da Autorização de Introdução no Mercado 

Sanofi,

410 Thames Valley Park Drive, Reading, 
Berkshire, RG6 1PT, Reino Unido. 
Telefone: 0800 035 2525
E-mail: uk-medicalinformation@sanofi.com

Exames de sangue

Frumil Tablets pode alterar os níveis de enzimas hepáticas ou 

gorduras corporais conhecidas como colesterol e triglicerídeos 

que aparecem em exames de sangue. Fabricante
Sanofi Srl
Strada Statale 17, Km 22, 
67019 Scoppito (L'Aquila), 
Itália

Relato de efeitos colaterais
Se tiver quaisquer efeitos secundários, fale com o seu 
médico, farmacêutico ou enfermeiro. Isso inclui quaisquer 
possíveis efeitos colaterais não listados neste folheto. Você 
também pode relatar efeitos colaterais diretamente por 
meio do Esquema de Cartão Amarelo em: www.mhra.gov.uk/
yellowcard ou procure por Cartão Amarelo MHRA no Google 
Play ou Apple App Store.
Ao comunicar efeitos secundários, pode ajudar a fornecer 
mais informações sobre a segurança deste medicamento.

Este folheto não contém todas as informações sobre o 
seu medicamento. Se você tiver alguma dúvida ou não 
tiver certeza sobre alguma coisa, pergunte ao seu médico 
ou farmacêutico.

Este folheto foi revisto pela última vez em 10/2020

© Sanofi, 1983 - 2020

5. Como conservar os comprimidos de Frumil

• Mantenha este medicamento fora da vista e do alcance 
das crianças.

• Não tome Frumil Comprimidos após o prazo de 
validade impresso na embalagem exterior e no 
blister após EXP. A data de validade refere-se ao 
último dia desse mês

• Armazenar abaixo de 25°C. Mantenha o blister na 
embalagem exterior para proteger da luz e da 
humidade.

Os medicamentos não devem ser eliminados na 
canalização ou no lixo doméstico. Pergunte ao seu 
farmacêutico como eliminar os medicamentos que já 
não são necessários. Estas medidas irão ajudar a 
proteger o meio ambiente.

6. Conteúdo da embalagem e outros
em formação

Qual a composição de Frumil comprimidos

Um dos ingredientes ativos deste medicamento 
é a furosemida 40mg. Este é o novo nome para 
furosemida 40mg. O ingrediente em si não 
mudou
• As substâncias ativas são furosemida e cloridrato 

de amilorida. Cada comprimido contém 40 mg de 
furosemida e 5 mg de cloridrato de amilorida 
(como anidro)

• Os outros componentes são lactose, amido de milho, 
celulose microcristalina, glicolato de amido sódico, 
talco, corante amarelo-sol (E110), sílica coloidal anidra 
e estearato de magnésio.

79
39

2 
1 

- 8
90

36
01

2 
4/

4


