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Guia de Orientação ao Paciente
Bromocriptina e Cabergolina
Este é um guia sobre o medicamento que você está recebendo gratuitamente pelo SUS.
Seguindo suas orientações, você terá mais chance de se beneficiar com o tratamento.
O medicamento é utilizado no tratamento de hiperprolactinemia .
1- Doença
• É uma doença causada pela produção excessiva de um hormônio – a prolactina. A principal
manifestação clínica da doença é a ocorrência de leite nas mamas.
• A produção anormal de prolactina também leva a alterações menstruais, impotência e problemas
de ereção, infertilidade, diminuição do desejo sexual e, a longo prazo, pode ocasionar problemas
nos ossos.
2- Medicamento
• Este medicamento não cura a doença, mas melhora suas manifestações.
3- Guarda do medicamento
• Guarde o medicamento protegido do calor, ou seja, evite lugares onde exista variação de
temperatura (cozinha e banheiro).
4- Administração do medicamento
• Tome as cápsulas/comprimidos de bromocriptina com um copo de leite (sem abrir/mastigar)
antes de dormir (para prevenir o aparecimento de náuseas).
• Tome os comprimidos de cabergolina (sem mastigar), de preferência junto às refeições.
• Procure tomar o medicamento sempre no mesmo horário estabelecido o início do tratamento.
Tome exatamente a dose que o médico indicou.
5- Reações desagradáveis
• Apesar dos benefícios que o medicamento pode trazer, é possível que apareçam algumas
reações desagradáveis, tais como:
− Bromocriptina – náuseas, vômitos, dor de cabeça, tonturas, cansaço, secura da boca, perda de
apetite, alterações dos batimentos cardíacos, inchaço de pés, queda de cabelo, psicose,
alucinação, insônia, pesadelos, pressão alta;
− Cabergolina – dor de cabeça, tonturas, náuseas, fraqueza, cansaço, desmaios, sintomas gripais,
mal estar, inchaço nos olhos e nas pernas, calorões, pressão baixa, palpitação, depressão,
sonolência, ansiedade, insônia, nervosismo, espinhas, coceiras, dor no peito, prisão de ventre,
dores abdominais, azia, vômitos, boca seca, diarréia, gases, perda de apetite, dores no corpo,
alteração da visão.
• Se houver algum destes ou outros sinais/sintomas, comunique-se com o médico ou farmacêutico.
• Maiores informações sobre reações adversas constam no Termo de Esclarecimento e
Responsabilidade, documento assinado por você ou pelo responsável legal e pelo médico.
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6- Uso de outros medicamentos
• Não faça uso de outros medicamentos sem o conhecimento do médico ou orientação de um
profissional de saúde.
7- Realização dos exames de laboratório
• A realização dos exames garante uma correta avaliação sobre a ação do medicamento no
organismo. Em alguns casos, pode ser necessário ajustar a dose ou até suspender o tratamento.
8- Para seguir recebendo o medicamento
• Retorne à farmácia a cada mês, com os seguintes documentos:
− Receita médica atual
− Cartão Nacional de Saúde ou RG
− Exames: dosagens de prolactina até normalização do resultado do exame e, após, a cada ano;
RM da hipófise (exceto para hiperprolactinemia idiopática ou microprolactinoma) após 2-3 meses do
começo do tratamento e, após, a critério médico.
Para cabergolina: ecocardiografia transtorácica com intervalos de realização a critério médico.
9- Em caso de dúvida
• Se você tiver alguma dúvida que não esteja esclarecida neste guia, antes de tomar qualquer
atitude, procure orientação com o médico ou farmacêutico do SUS.
10- Outras informações
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

SE, POR ALGUM MOTIVO, NÃO USAR O MEDICAMENTO,
DEVOLVA-O À FARMÁCIA DO SUS.
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