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Cefuroxima
pronunciado como (se fyoor ox' eem)

por que este medicamento é prescrito?

A cefuroxima é usada para tratar certas infecções causadas por bactérias, como bronquite (infecção dos tubos das vias aéreas que 

levam aos pulmões); gonorreia (uma doença sexualmente transmissível); Doença de Lyme (uma infecção que pode se desenvolver 

depois que uma pessoa é picada por um carrapato); e infecções da pele, ouvidos, seios nasais, garganta, amígdalas e trato 

urinário. A cefuroxima está em uma classe de medicamentos chamados antibióticos cefalosporínicos. Funciona parando o 

crescimento de bactérias.

Antibióticos como cefuroxima não funcionam para resfriados, gripes ou outras infecções virais. O uso de antibióticos quando não 

são necessários aumenta o risco de contrair uma infecção mais tarde que resista ao tratamento com antibióticos.

como este medicamento deve ser usado?

A cefuroxima vem como um comprimido e uma suspensão (líquida) para tomar por via oral. Geralmente é tomado a cada 12 

horas por 5-10 dias, dependendo da condição a ser tratada. Para tratar a gonorreia, a cefuroxima é tomada em dose única e, para 

tratar a doença de Lyme, a cefuroxima é tomada a cada 12 horas por 20 dias. Tome a suspensão com alimentos; o comprimido 

pode ser tomado com ou sem alimentos. Tome cefuroxima aproximadamente nos mesmos horários todos os dias. 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 cefuroxima exatamente como indicado. Não tome mais ou menos dele ou tome-o com mais frequência do que o 

prescrito pelo seu médico.

Diferentes produtos de cefuroxima são absorvidos pelo corpo de maneiras diferentes e não podem ser substituídos uns 

pelos outros. Se você precisar mudar de um produto de cefuroxima para outro, seu médico pode precisar ajustar sua 

dose.

Agite bem a suspensão antes de cada uso para misturar o medicamento uniformemente.

Os comprimidos devem ser engolidos inteiros. Como o comprimido triturado tem um forte sabor amargo, o comprimido 

não deve ser esmagado. As crianças que não conseguem engolir o comprimido inteiro devem tomar o líquido.

Deve começar a sentir-se melhor durante os primeiros dias de tratamento com cefuroxima. Se os seus sintomas não 

melhorarem ou piorarem, ligue para o seu médico.

Tome cefuroxima até terminar a prescrição, mesmo que se sinta melhor. Se você parar de tomar cefuroxima cedo demais 

ou pular doses, sua infecção pode não ser completamente tratada e as bactérias podem se tornar resistentes
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aos antibióticos.

outros usos para este medicamento

A cefuroxima também é usada às vezes para tratar a pneumonia. Converse com seu médico sobre os riscos de usar este 

medicamento para sua condição.

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 cefuroxima,

informe o seu médico e farmacêutico se for alérgico à cefuroxima; outros antibióticos cefalosporínicos, como 
cefaclor, cefadroxil, , cefazolina (Ancef, Kefzol), cefdinir, cefditoren (Spectracef), cefepime (Maxipime), cefixima, , 
cefotaxima (Claforan), cefotetan, cefoxitina (Mefoxin), cefpodoxima, cefprozil, ceftarolina ( Teflaro), ceftazidima 
(Fortaz, Tazicef, em Avycaz), ceftibuten (Cedax), ceftriaxona (Rocephin) e cefalexina (Keflex); antibióticos de 
penicilina; ou qualquer outro medicamento. Informe também o seu médico se for alérgico a qualquer um dos 
componentes dos comprimidos ou suspensão de cefuroxima. Peça ao seu farmacêutico uma lista dos 
ingredientes.

informe ao seu médico e farmacêutico quais medicamentos prescritos e não prescritos, vitaminas, suplementos 
nutricionais e produtos à base de plantas que você está tomando ou planeja tomar. Certifique-se de mencionar 
qualquer um dos seguintes: anticoagulantes ('diluentes do sangue'), como varfarina (Coumadin, Jantoven), cimetidina, 
diuréticos ('pílulas de água'), famotidina (Pepcid), nizatidina (Axid), omeprazol (Prilosec, em Zegerid), pantoprazol 
(Protonix), probenecida (Probalan) e ranitidina (Zantac). Seu médico pode precisar alterar as doses de seus 
medicamentos ou monitorá-lo cuidadosamente quanto a efeitos colaterais.

se estiver a tomar antiácidos que contenham magnésio ou alumínio, tome-os pelo menos 1 hora antes ou 2 horas 
depois da cefuroxima.

informe o seu médico se você tem ou já teve doença gastrointestinal (GI; afetando o estômago ou intestinos), 
especialmente colite (condição que causa inchaço no revestimento do cólon [intestino grosso]), ou doença renal 
ou hepática.

você deve saber que a cefuroxima diminui a eficácia de alguns contraceptivos orais ('pílulas anticoncepcionais). Você 
precisará usar outra forma de controle de natalidade enquanto estiver tomando este medicamento. Converse com seu 
médico sobre outras maneiras de prevenir a gravidez enquanto estiver tomando este medicamento.

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

se você tem fenilcetonúria (PKU, uma condição hereditária na qual uma dieta especial deve ser seguida 
para evitar danos ao cérebro que podem causar deficiência intelectual grave), você deve saber que a 
suspensão de cefuroxima é adoçada com aspartame que forma fenilalanina.

Que instruções dietéticas especiais devo seguir?

A menos que seu médico lhe diga o contrário, continue sua dieta normal.

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
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perdeu um.

Quais efeitos colaterais esse medicamento pode causar?

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

náusea

vômito

diarréia

Alguns efeitos secundários podem ser graves. Se você tiver algum dos seguintes sintomas, ligue para o seu 
médico imediatamente ou obtenha tratamento médico de emergência:

irritação na pele

coceira

urticária

dificuldade em respirar ou engolir

chiado

inchaço da face, garganta, língua, lábios ou olhos

fezes aquosas ou com sangue, cólicas estomacais ou febre durante o tratamento ou por até dois ou mais meses após a 
interrupção do tratamento

um retorno de febre, dor de garganta, calafrios ou outros sinais de infecção

A cefuroxima pode causar outros efeitos colaterais. Ligue para o seu médico se tiver algum problema incomum enquanto estiver tomando este 

medicamento.

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 os 

comprimidos à temperatura ambiente e longe do excesso de calor e umidade (não no banheiro). Mantenha o 

medicamento líquido na geladeira, bem fechado, e descarte qualquer medicamento não utilizado após 10 dias.

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.
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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.

Os sintomas de sobredosagem podem incluir:

convulsões

Quais outras informações devo saber?

Mantenha todas as consultas com o seu médico e o laboratório. O seu médico pode solicitar certos exames laboratoriais 

para verificar a resposta do seu corpo à cefuroxima.

Se você for diabético e testar sua urina quanto ao açúcar, use Clinistix ou TestTape (não Clinitest) para testar sua urina enquanto estiver 

tomando este medicamento. Se você testar o açúcar no sangue, consulte seu médico ou farmacêutico para recomendar o melhor 

produto a ser usado enquanto estiver tomando este medicamento.

Não deixe mais ninguém tomar sua medicação. Sua receita provavelmente não é recarregável.

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

Ceftin®
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