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Budesonida
pronunciado como (bue des' oh nide)

por que este medicamento é prescrito?

Budesonida (Entocort EC) é usado para tratar a doença de Crohn (uma condição na qual o corpo ataca o 
revestimento do trato digestivo, causando dor, diarréia, perda de peso e febre). Budesonida (Tarpeyo) é 
usado para diminuir a proteína na urina em pacientes com nefropatia primária por imunoglobulina A 
(doença renal que ocorre em algumas pessoas quando muita imunoglobina A se acumula no rim, causando 
inflamação). Budesonida está em uma classe de medicamentos chamados corticosteróides. Funciona 
diminuindo a inflamação (inchaço) no trato digestivo de pessoas com doença de Crohn ou no rim de 
pessoas com nefropatia.

Como este remédio deve ser usado?

Budesonida vem como uma cápsula para tomar por via oral. Geralmente é tomado uma vez por dia pela manhã. Tome 

budesonida por volta do mesmo horário todos os dias. Budesonida (Tarpeyo) deve ser tomada pelo menos uma hora antes de 

uma refeição. O seu médico irá dizer-lhe durante quanto tempo deve tomar budesonida. Siga as instruções no rótulo da receita 

com cuidado e peça ao seu médico ou farmacêutico para explicar qualquer parte que você não entenda. Tome budesonida 

exatamente como indicado. Não tome mais ou menos dele ou tome-o com mais frequência do que o prescrito pelo seu médico.

Engula as cápsulas inteiras; não os parta, mastigue ou esmague. Se você não conseguir engolir as cápsulas de 

budesonida (Entocort EC) inteiras, as cápsulas podem ser abertas e polvilhadas com uma colher de sopa de molho de 

maçã, bem misturadas e engolidas inteiras sem mastigar dentro de 30 minutos após a mistura. A mistura de compota 

de maçã deve ser seguida por um copo cheio de água.

A budesonida pode ajudar a controlar seus sintomas, mas não curará sua condição. O seu médico irá observá-lo 

cuidadosamente para ver como a budesonida funciona para você. Se os seus sintomas estiverem controlados, o seu 

médico pode diminuir a sua dose de budesonida. Depois que seus sintomas forem controlados por 3 meses, seu 

médico pode diminuir lentamente sua dose e depois parar de tratá-lo com este medicamento. É importante 

informar o seu médico como se sente durante o tratamento.

Peça ao seu farmacêutico ou médico uma cópia das informações do fabricante para o paciente.

outros usos para este medicamento
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Este medicamento pode ser prescrito para outros usos; Pergunte ao seu médico ou farmacêutico para mais informações.

Que precauções especiais devo seguir?

Antes de tomar budesonida,

informe o seu médico e farmacêutico se for alérgico à budesonida ou a qualquer outro medicamento.

informe ao seu médico e farmacêutico quais outros medicamentos prescritos e não prescritos, vitaminas, suplementos 
nutricionais e produtos fitoterápicos que você está tomando ou planeja tomar. Certifique-se de mencionar qualquer um dos 
seguintes: ciclosporina, eritromicina, cetoconazol, indinavir, itraconazol, ritonavir e saquinavir. Seu médico pode precisar 
alterar as doses de seus medicamentos ou monitorá-lo cuidadosamente quanto a efeitos colaterais. Muitos outros 
medicamentos também podem interagir com a budesonida, portanto, informe o seu médico sobre todos os medicamentos 
que você está tomando, mesmo aqueles que não aparecem nesta lista.

informe o seu médico se você ou alguém da sua família teve diabetes (nível elevado de açúcar no sangue) ou glaucoma, 
ou se tem tuberculose, pressão arterial elevada, osteoporose (uma condição na qual os ossos se tornam finos e fracos e 
quebram facilmente), úlcera de estômago , catarata ou doença hepática.

informe o seu médico se estiver grávida, se pensa estar grávida, planeia engravidar ou está a 
amamentar. Se engravidar enquanto estiver a tomar budesonida, contacte o seu médico.

se vai ser submetido a uma cirurgia, incluindo cirurgia dentária, informe o seu médico ou dentista que está a tomar 
budesonida.

informe o seu médico se nunca teve varicela ou sarampo e não foi vacinado contra estas infecções. 
Fique longe de pessoas doentes, especialmente pessoas com catapora ou sarampo. Se você estiver 
exposto a uma dessas infecções ou se desenvolver sintomas de uma dessas infecções, ligue para o 
seu médico imediatamente. Você pode precisar de tratamento para protegê-lo dessas infecções.

Que instruções dietéticas especiais devo seguir?

Não coma toranja ou beba sumo de toranja enquanto estiver a tomar este medicamento.

o que devo fazer se me esquecer de uma dose?

Tome a dose esquecida assim que se lembrar. No entanto, se estiver quase na hora da próxima dose, pule a 
dose esquecida e continue seu esquema posológico regular. Não tome uma dose dupla para compensar uma 
perdida.

Quais efeitos colaterais esse medicamento pode causar?

Budesonida pode causar efeitos colaterais. Informe o seu médico se algum destes sintomas for 
grave ou não desaparecer:

dor de cabeça

tontura

coriza, espirros, tosse

náusea

indigestão
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dor abdominal

pele seca e com coceira

gás

vômito

fadiga

dor nas costas

dor

cãibras musculares

Alguns efeitos secundários podem ser graves. Se sentir algum destes sintomas, contacte o seu 
médico imediatamente:

coceira

erupção cutânea

febre

inchaço do rosto e pescoço

dificuldade para respirar

dor de cabeça severa

mudanças na visão

acne

contusão

inchaço das pernas ou braços

almofada gordurosa ou corcunda entre os ombros

estrias rosa ou roxas na pele do estômago, coxas, seios ou braços

Budesonida pode causar outros efeitos colaterais. Ligue para o seu médico se tiver algum problema incomum enquanto estiver 

tomando este medicamento ou se seus sintomas piorarem.

Se você sentir um efeito colateral grave, você ou seu médico podem enviar um relatório on-line ao programa 

MedWatch Adverse Event Reporting da Food and Drug Administration (FDA)

(http://www.fda.gov/Safety/MedWatch [http://www.fda.gov/Safety/MedWatch]) ou por telefone 
(1-800-332-1088).

o que devo saber sobre armazenamento e descarte deste medicamento?

Mantenha este medicamento no recipiente em que veio, bem fechado e fora do alcance das crianças. Armazene-o 

em temperatura ambiente e longe do excesso de calor e umidade (não no banheiro).

https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a608007.html 3/5

http://www.fda.gov/Safety/MedWatch


14/04/22, 15h53 Budesonida: Informações sobre medicamentos MedlinePlus

Medicamentos desnecessários devem ser descartados de maneira especial para garantir que animais de estimação, crianças e outras 

pessoas não possam consumi-los. No entanto, você não deve jogar este medicamento no vaso sanitário. Em vez disso, a melhor 

maneira de descartar seus medicamentos é por meio de um programa de devolução de medicamentos. Converse com seu 

farmacêutico ou entre em contato com o departamento de lixo/reciclagem local para saber mais sobre os programas de devolução em 

sua comunidade. Consulte o site de Descarte Seguro de Medicamentos da FDA (http://goo.gl/c4Rm4p [http://goo.gl/c4Rm4p]) para 

obter mais informações se você não tiver acesso a um programa de devolução.

É importante manter todos os medicamentos fora da vista e do alcance das crianças, pois muitos recipientes (como 

guarda-chuvas semanais e aqueles para colírios, cremes, adesivos e inaladores) não são resistentes a crianças e crianças 

pequenas podem abri-los facilmente. Para proteger as crianças pequenas de envenenamento, sempre feche as tampas de 

segurança e coloque imediatamente o medicamento em um local seguro – um que seja alto e longe e fora de sua vista e 

alcance.http://www.upandaway.org [http://www.upandaway.org]

n caso de emergência/sobredosagem

Em caso de overdose, ligue para a linha de ajuda de controle de envenenamento em 1-800-222-1222. As informações também estão 

disponíveis on-line emhttps://www.poisonhelp.org/help [https://www.poisonhelp.org/help]. Se a vítima tiver desmaiado, tiver uma 

convulsão, tiver dificuldade para respirar ou não puder ser acordada, ligue imediatamente para os serviços de emergência no 911.

Quais outras informações devo saber?

Mantenha todas as consultas com o seu médico.

Antes de fazer qualquer teste laboratorial, informe o seu médico e o pessoal do laboratório que está a tomar 

budesonida.

Não deixe mais ninguém tomar sua medicação. Pergunte ao seu farmacêutico qualquer dúvida que tenha sobre o 

reabastecimento de sua receita.

É importante que você mantenha uma lista escrita de todos os medicamentos prescritos e não prescritos (sem 

receita) que você está tomando, bem como quaisquer produtos como vitaminas, minerais ou outros suplementos 

alimentares. Você deve trazer esta lista sempre que for ao médico ou se for internado em um hospital. Também é 

uma informação importante para levar com você em caso de emergência.

nomes de rands

Entocort®CE

Tarpeyo®

Última revisão - 15/02/2022

Saiba como citar esta página

https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a608007.html 4/5

http://goo.gl/c4Rm4p
http://www.upandaway.org/
https://www.poisonhelp.org/help


14/04/22, 15h53 Budesonida: Informações sobre medicamentos MedlinePlus

Sociedade Americana de Farmacêuticos do Sistema de Saúde, Inc. Isenção de responsabilidade

AHFS®Informação de Medicação do Paciente™. © Copyright, 2022. A Sociedade Americana de Farmacêuticos do Sistema de 

Saúde®, 4500 East-West Highway, Suite 900, Bethesda, Maryland. Todos os direitos reservados. Duplicação

para uso comercial deve ser autorizado pela ASHP.

Biblioteca Nacional de Medicina 8600 Rockville Pike, Bethesda, MD 20894 Departamento de Saúde e Serviços Humanos dos EUA

Instituto Nacional de Saúde

Última atualização da página: 25 de março de 2022

https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a608007.html 5/5

https://medlineplus.gov/ashpdisclaimer.html
https://www.nlm.nih.gov/
https://www.hhs.gov/
https://www.nih.gov/

