
 
 
Bufferin® Cardio 

ácido acetilsalicílico tamponado 

 

Embalagens com 8, 10 e 30 comprimidos revestidos. 

 

USO ORAL 

USO ADULTO ACIMA DE 18 ANOS 

 

Composição –  Cada comprimido revestido de BUFFERIN CARDIO contém 81 mg de ácido acetilsalicílico 

(em formulação tamponada com arbonato de cálcio, óxido de magnésio e carbonato de magnésio)  

Excipientes – carbonato de cálcio, óxido de magnésio, carbonato de magnésio, amido de milho, ácido cítrico 

anidro, fosfato de sódio monobásico, estearato de magnésio, hipromelose, dióxido de titânio, macrogol, 

polissorbato 80, propilenoglicol e corante FD&C azul. 

 

INFORMAÇÕES AO PACIENTE 

PARA QUE ESTE MEDICAMENTO É INDICADO? 

BUFFERIN CARDIO é indicado para inibir a agregação das plaquetas no sangue e reduzir os riscos de 

formação de trombos e entupimento das artérias. BUFFERIN CARDIO é recomendado para após infarto do 

miocárdio, acidente vascular cerebral (derrame) do tipo isquêmico, prevenção de ataque isquêmico transitório, 

pacientes com certos tipos de angina, prevenção de trombose e embolia nos pulmões e após cirurgias 

cardiovasculares ou cateterismos. 

 

COMO ESTE MEDICAMENTO FUNCIONA? 

BUFFERIN CARDIO contém ácido acetilsalicílico em doses mais baixas que as utilizadas para combater os 

processos inflamatórios, porém suficientes para prevenir a agregação das plaquetas no sangue. 

O grande diferencial de BUFFERIN CARDIO está em sua formulação chamada de tamponada, a qual permite 

que o ácido acetilsalicílico seja absorvido mais rapidamente. Esta absorção mais rápida não só dobra a 

quantidade de ácido acetilsalicílico no sangue em relação às formulações comuns, mas também ajuda a 

prevenir o aparecimento de indesejáveis efeitos colaterais gastrointestinais.  

 

QUANDO NÃO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO? 

Não tome BUFFERIN CARDIO se você for sensível a qualquer componente ou excipiente do produto (veja 

acima, no item Composição). Também não utilize BUFFERIN CARDIO se você tiver asma, rinite e/ou 

pólipos nasais ou ainda se você tiver úlcera no estômago ou no intestino. BUFFERIN CARDIO não deve ser 

tomado nos três últimos meses de gravidez. BUFFERIN CARDIO não deve ser usado se você tem ou já teve 



 
 
uma anemia forte ou o tempo para um sangramento parar esteja demorando ou já tenha demorado um tempo 

maior do que o normal. 

BUFFERIN CARDIO não deve ser tomado por longo prazo sem orientação do médico. 

Este medicamento é contra-indicado para menores de 18 anos. 

 

O QUE DEVO SABER ANTES DE USAR ESTE MEDICAMENTO? 

Mesmo doses baixas de BUFFERIN CARDIO podem levar a um aumento no tempo de sangramento, motivo 

pelo qual pacientes com hemofilia, deficiência de vitamina K ou doenças do fígado devem ser alertados. Da 

mesma forma, se você já teve uma úlcera no estômago ou no intestino, mesmo que já curada, deve evitar o 

uso de BUFFERIN CARDIO, pelos riscos de irritação e novo sangramento. Se você precisar fazer algum 

exame de laboratório enquanto estiver tomando BUFFERIN CARDIO, saiba que o ácido acetilsalicílico pode 

elevar os valores de enzimas hepáticas, uréia, creatinina e potássio no sangue, assim como aumentar a 

quantidade de proteínas na urina e o tempo de sangramento. 

Gravidez e amamentação: 

Nestes casos, BUFFERIN CARDIO deve ser administrado apenas se for absolutamente necessário. Contudo, 

não deve ser usado durante os três últimos meses de gravidez, a menos que sob estrita orientação e 

responsabilidade de seu médico, dado o risco de haver problemas para a criança ou haver complicações 

durante o parto. Como ácido acetilsalicílico passa para o leite materno, poderá causar manchas na pele, 

alterações das plaquetas e sangramentos no bebê, caso seja administrado à mãe. 

Uso em idosos 

Antes de iniciar o tratamento por longo prazo com ácido acetilsalicílico, recomenda-se checar com o médico 

se existem problemas nos rins ou gastrointestinais. 

Se você tiver alguma doença nos rins ou no fígado 

Evitar o uso de BUFFERIN CARDIO em pacientes com funcionamento prejudicado dos rins ou do fígado. 

Capacidade para dirigir veículos e operar máquinas 

Não foram observados, até o momento, efeitos sobre a capacidade de dirigir veículos e/ou operar máquinas. 

Interações Medicamentosas 

Deve ser evitada a ingestão concomitante de BUFFERIN CARDIO com alguns medicamentos, como: anti-

hipertensivos da classe dos betabloqueadores e inibidores da enzima conversora da angiotensina; 

acetazolamida; heparina ou varfarina; anticonvulsivantes, como a fenitoína e o ácido valpróico; diuréticos; 

metotrexato; anti-inflamatórios não-hormonais; medicamentos para reduzir a quantidade de açúcar 

(antidiabéticos) ou ácido úrico no sangue. 

Interação com o álcool 

Indivíduos que consomem três ou mais doses de bebida alcoólica todos os dias devem ser alertados sobre os 

riscos de sangramentos durante o uso de BUFFERIN CARDIO ou de quaisquer outros produtos contendo 

ácido acetilsalicílico. 

Não use medicamento sem o conhecimento do seu médico. Pode ser perigoso para a sua saúde.  



 
 
Informe ao seu médico ou cirurgião-dentista se você está fazendo uso de algum outro medicamento ou 

se estiver tomando BUFFERIN CARDIO antes de fazer qualquer cirurgia.  

 

ONDE, COMO E POR QUANTO TEMPO POSSO GUARDAR ESTE MEDICAMENTO? 

Conservar o produto em temperatura ambiente (entre 15 e 30°C), protegido da umidade e do calor excessivo. 

Aspecto físico/organoléptico: BUFFERIN CARDIO é um comprimido revestido, redondo, de coloração 

branca a quase branca, com odor característico. 

Número de lote e datas de fabricação e validade: vide embalagem. 

Não use medicamento com o prazo de validade vencido. Guarde-o em sua embalagem original. 

Antes de usar, observe o aspecto do medicamento. Caso ele esteja no prazo de validade e você observe 

alguma mudança no aspecto, consulte o farmacêutico para saber de poderá utilizá-lo.  

Todo medicamento deve ser mantido fora do alcance das crianças.  

 

COMO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO? 

Devem ser administrados de 1 a 4 comprimidos por dia, conforme orientação médica. 

BUFFERIN CARDIO deve ser tomado durante ou após as refeições, com um copo cheio de água, a menos 

que seu médico tenha limitado sua ingestão de água ao longo do dia. Neste caso, converse com ele. 

Este medicamento não deve ser partido, aberto ou mastigado.  

Siga a orientação do seu médico, respeitando sempre os horários, as doses e a duração do tratamento. 

Não interrompa o tratamento sem o conhecimento do seu médico.  

 

O QUE DEVO FAZER QUANDO EU ME ESQUECER DE USAR ESTE MEDICAMENTO? 

Se uma dose de BUFFERIN CARDIO for esquecida, aguarde até o horário da próxima dose para tomá-la. 

Não tome medicamentos fora do horário orientado por seu médico e jamais tome dose dobradas em caso de 

esquecimento da dose anterior. 

Em caso de dúvidas, procure orientação do farmacêutico ou do seu médico, ou cirurgião-dentista.  

 

QUAIS OS MALES QUE ESTE MEDICAMENTO PODE ME CAUSAR? 

Durante o tratamento, podem ocorrer, dentre outros sinais e sintomas, náuseas, vômitos, dor na região do 

estômago, qualquer outro desconforto gastrointestinal, sangramento junto com vômitos ou fezes. No caso de 

tontura, diminuição da audição e zumbidos, suspender a medicação. BUFFERIN CARDIO pode causar 

reações alérgicas de intensidade leve a grave, como urticária grave, edema da garganta ou broncoespasmos 

(chiados no peito). 

Informe ao seu médico, cirurgião-dentista ou farmacêutico o aparecimento de reações indesejáveis pelo 

uso do medicamento. Informe também à empresa através de seu serviço de atendimento.  

 



 
 
O QUE FAZER SE ALGUÉM USAR UMA QUANTIDADE MAIOR DO QUE A INDICADA DESTE 

MEDICAMENTO? 

Após a ingestão de uma dose excessiva de BUFFERIN CARDIO, poderá ocorrer aumento da temperatura do 

corpo, desidratação, respiração acelerada, hipoglicemia (redução do açúcar no sangue), manchas na pele, 

zumbidos, náuseas, vômitos, alterações na visão e na audição, dor de cabeça, tontura, confusão e sangramento 

gastrointestinal. Após a ingestão prolongada (crônica) de doses elevadas de BUFFERIN CARDIO, poderão 

ocorrer aumento da temperatura do corpo, suor excessivo, delírios, tremores, falta de ar e até coma. 

Mesmo se não houver qualquer dos sinais ou sintomas acima, deve-se procurar imediatamente um médico ou 

contatar um Centro de Intoxicações para que as medidas necessárias sejam tomadas, no caso de ingestão de 

uma dose excessiva. 

Em caso de uso de grande quantidade deste medicamento, procure rapidamente socorro médico e leve 

a embalagem ou bula do medicamento, se possível. Ligue para 0800 722 6001, se você precisar de mais 

orientações.  
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