
Comprimidos de Frusene

(Furosemida e triantereno)
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.

Neste folheto:
1. O que é Frusene e para que é utilizado
2. O que precisa de saber antes de tomar Frusene
3. Como tomar Frusene
4. Possíveis efeitos colaterais
5. Como armazenar Frusene
6. Conteúdo da embalagem e outras informações

1. O que é Frusene e para que é utilizado

Os ingredientes ativos de Frusene pertencem a um grupo de medicamentos conhecidos 
como diuréticos. Eles trabalham em seus rins para se livrar do excesso de água do 
corpo. Você pode ter ido ao seu médico com problemas como tornozelos inchados ou 
falta de ar. Esses e outros sintomas geralmente ocorrem porque há excesso de água 
em seu corpo.
• Foram-lhe prescritos estes comprimidos para ajudar a eliminar o excesso de água e 

irá notar que vai urinar mais logo após tomar os seus comprimidos.

2. O que precisa de saber antes de tomar Frusene

Não tome Frusene se:
• tem alergia (hipersensibilidade) à furosemida, triantereno ou a qualquer outro 

componente deste medicamento (indicados na secção 6).
• você é alérgico a sulfonamidas, um tipo de antibiótico
• você tem problemas renais ou hepáticos graves
• foi informado de que tem níveis elevados de potássio ou baixos níveis de sódio no 

sangue.

Avisos e Precauções
Fale com o seu médico ou farmacêutico antes de tomar Frusene se:
• você tem uma deficiência de ácido fólico
• você tem uma próstata aumentada (hiperplasia da próstata)
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• você tem ou pensa que tem demência
• você está tomando algum tipo de AINEs (medicamentos anti-inflamatórios não 

esteroides), como ibuprofeno ou diclofenaco
• tem ou teve problemas renais ou hepáticos (incluindo doentes idosos), uma vez que 

poderá ter de ser monitorizado de perto pelo seu médico.
• você é diabético
• você teve um ataque cardíaco e/ou tem líquido nos pulmões (edema 

pulmonar)
• está a tomar outros medicamentos para o coração ou para a pressão arterial. O seu 

médico pode decidir alterar a quantidade da dose destes assim que começar a 
tomar Frusene.

• você tem dificuldade em urinar
• foi informado pelo seu médico que tem intolerância a alguns açúcares.

• se for idoso, se estiver a tomar outros medicamentos que possam causar uma queda da 
pressão arterial e se tiver outras condições médicas que representem risco para a queda 
da pressão arterial.

Crianças
Não dê este medicamento a crianças

Exames de sangue

Seu médico precisará verificar seus exames de sangue regularmente.

Outros medicamentos e Frusene
Informe o seu médico ou farmacêutico se estiver a tomar, tiver tomado recentemente ou se vier a tomar 
outros medicamentos.
Em particular, informe o seu médico se estiver a tomar algum dos seguintes:
• outros agentes diuréticos, como amilorida, espironolactona
• medicamentos usados   para tratar hipertensão arterial e doenças cardíacas, como 

betabloqueadores, digoxina, sotalol, inibidores da ECA, bloqueadores dos receptores da 
angiotensina, bloqueadores dos canais de cálcio e diuréticos. Se você tiver alguma dúvida, pergunte 
ao seu médico ou farmacêutico.

• medicamentos usados     para tratar a pressão arterial baixa

• suplementos de potássio ou medicamentos que alteram os níveis de potássio ou sódio do 
corpo

• relaxantes musculares
• antibióticos (trimetoprim) e o medicamento antiviral amantadina
• imunossupressores como a ciclosporina
• medicamentos usados   para tratar diabetes

• medicamentos usados   para tratar demência, como risperidona
• sais de lítio
• medicamentos hipolipemiantes (colestiramina, colestipol, clofibrato)
• agentes antiepilépticos como fenobarbitol, fenitoína e carbamazepina
• medicamentos anti-inflamatórios, incluindo corticosteróides e AINEs, como 

ibuprofeno



• medicamentos que alteram a função renal, como aminoglicosídeos, antibióticos 
cefalosporínicos, anfotericina B e AINEs

• medicamentos que alteram sua audição, como antibióticos aminoglicosídeos, cisplatina
• medicamentos que alteram seus hormônios, incluindo a pílula anticoncepcional e alguns 

medicamentos anticâncer.
• medicamentos usados   para tratar a asma (teofilina).

Os pacientes devem observar que fumar tabaco pode reduzir o efeito de Frusene.

Frusene com comida e bebida
Tome os comprimidos de Frusene com um copo de água com o estômago vazio. Consulte a Seção 3.

Grandes quantidades de glicirrizina contida no alcaçuz podem afetar o funcionamento 
do Frusene. Se tiver dúvidas, consulte o seu médico ou farmacêutico.

Gravidez e amamentação
Não é recomendado que tome Frusene enquanto estiver grávida ou a 
amamentar. O seu médico decidirá se os benefícios superam os riscos.

Consulte o seu médico ou farmacêutico antes de tomar qualquer medicamento.

Se está grávida ou a amamentar, se pensa estar grávida ou planeia 
engravidar, consulte o seu médico ou farmacêutico antes de tomar este 
medicamento.

Condução e utilização de máquinas
No início da terapia alguns pacientes podem sentir tonturas ou vertigens. Se isto 
ocorrer, não deve conduzir nem utilizar máquinas.

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

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

Para adultos e idosos:
• A dose habitual é de ½ a 2 comprimidos de manhã, mas o seu médico pode ter-lhe dito para 

tomar mais do que isso.
• Não tome mais de 6 comprimidos por dia.
• Os comprimidos têm uma ranhura que o ajudará a cortá-los ao meio, se 
necessário.
• Tome os comprimidos de Frusene com um copo de água com o estômago vazio.
• Você perceberá que tem vontade de urinar logo após tomar o Frusene. 

Por isso, é melhor tomar o(s) seu(s) comprimido(s) logo que



manhã, para que você rejeite qualquer água extra no início do dia, deixando-o livre para 
seguir sua rotina habitual, sem ser perturbado. Se o seu trabalho for à noite, será melhor 
tomar os comprimidos à noite.

Crianças
Frusene não é recomendado para uso em crianças.

Pacientes com problemas hepáticos ou renais
O seu médico pode iniciar o seu tratamento com doses mais baixas e monitorizá-lo muito de 
perto antes de aumentar a dose.

Se tomar mais Frusene do que deveria
Se você acidentalmente tomar muito Frusene, você pode se livrar de muita água e ficar 
desidratado. Você pode notar isso sentindo-se tonto ou tendo cãibras musculares. Se isso 
acontecer, beba bastante água e consulte o seu médico o mais rápido possível.

Caso se tenha esquecido de tomar Frusene

Se se esquecer de tomar a sua dose habitual, tome-a assim que se lembrar e depois continue 
como antes. Não tome uma dose dupla para compensar uma dose esquecida.

Se você parar de tomar Frusene
Não pare de tomar este medicamento sem antes informar o seu médico. Caso ainda tenha 
dúvidas sobre a utilização deste produto, 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.

Efeitos colaterais graves
Se sentir algum dos seguintes efeitos secundários, contacte o seu médico ou dirija-se ao 
serviço de urgências do hospital mais próximoimediatamente:

• Bolhas na pele com ou sem bolhas na boca, olhos ou genitais
• Erupções cutâneas, incluindo erupção cutânea vermelha, elevada, irregular, com comichão ou irregular

• Dificuldade para respirar

Outros efeitos colaterais
Se sentir algum dos efeitos secundários nas listas abaixo, contacte o seu médico

Muito comum(visto em mais de 1 em 100 pacientes)
• Boca seca e sensação de sede (desidratação)
• Alterações nos níveis sanguíneos de minerais (sódio, potássio, cálcio, magnésio) que 

podem causar cansaço e confusão, espasmos musculares, convulsões e coma

• Pressão arterial baixa



• Sentir-se doente ou estar doente
• Diarréia
• Por vezes, a sua urina pode ter uma cor ligeiramente azulada; Isto não é nada para se preocupar.

Incomum(observados entre 1 em 100 e 1 em 1.000 pacientes)
• Níveis elevados de ácido úrico no sangue e gota que podem causar inchaço e dores nas 

articulações
• Alterações nos níveis de colesterol e triglicerídeos no sangue
• Baixo volume de sangue que pode fazer você se sentir tonto
• Problemas na bexiga, como perda de controle, incapacidade de urinar ou alterações na 

frequência
• Alterações nos movimentos intestinais
• Alterações na função renal e níveis mais elevados de creatinina no sangue
• Cãibras musculares
• Tontura
• Comichão
• Inquietação, cansaço ou dor de cabeça
• Problemas com sua visão
• Arritmia cardíaca
• Pressão sanguínea baixa
• Alterações nos níveis de açúcar no sangue

• Contusões inesperadas
• Surdez (às vezes irreversível)

Cru(visto em menos de 1 em 1.000 pacientes)
• Problemas com seu sistema imunológico e glóbulos vermelhos que podem causar 

fraqueza, pele pálida, falta de ar, hematomas ou tornar as infecções mais prováveis
• Perda de audição ou zumbido nos ouvidos
• Problemas hepáticos e renais e pancreatite
• Pedras nos rins
• Aumento da sensibilidade à luz solar
• Temperatura alta
• Fraqueza

Frequência desconhecida
• Redução de glóbulos brancos
• Altos níveis de cálcio na urina
• Perda auditiva causada por problemas no ouvido interno ou nos nervos
• Pustulose exantemática generalizada aguda (PEGA) (erupção medicamentosa febril 

aguda)
• Tonturas, desmaios e perda de consciência (causados   por hipotensão 

sintomática)

Efeitos em recém-nascidos (especialmente prematuros)
• O fechamento do ducto arterial patente pode ser dificultado após o nascimento



• Função renal reduzida e sangue na urina (nefrocalcinose)

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 através do Esquema de Cartão Amarelo em:www.mhra.gov.uk/yellowcard ou procure 
MHRA Yellow Card no Google Play ou Apple App Store. Ao relatar efeitos colaterais, você pode 
ajudar a fornecer mais informações sobre a segurança deste medicamento.

5. Como armazenar Frusene
Mantenha este medicamento fora da vista e do alcance das crianças.
• Não utilize este medicamento após o prazo de validade impresso no blister e na 

embalagem. A data de validade refere-se ao último dia desse mês.
• Guarde os comprimidos na embalagem original.
• Não armazene acima de 25°C.

Não deite fora quaisquer medicamentos na canalização ou no lixo doméstico. Pergunte ao seu 
farmacêutico como deitar fora os medicamentos que já não utiliza. Estas medidas irão ajudar a 
proteger o meio ambiente.

6. Conteúdo da embalagem e outras informações

O que contém Frusene
• As substâncias ativas são furosemida (40 mg) e triantereno (50 mg).
• Os outros componentes são lactose, amido de milho, amido pré-gelatinizado, gelatina, 

polissorbato 80, amidoglicolato de sódio e estearato de magnésio.

Qual o aspecto de Frusene e conteúdo da embalagem
Os comprimidos de Frusene são comprimidos redondos amarelo-claros e estão disponíveis em 
blisters de 14 comprimidos. O seu médico decidirá quantos comprimidos lhe irá receitar.
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