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Lopinavir e Ritonavir
pronunciado como (loe pin' a veer) (ri toe' na veer)

Perceber:

Atualmente, o lopinavir e o ritonavir estão sendo estudados em vários estudos clínicos em andamento para o 

tratamento da doença de coronavírus 2019 (COVID-19), sozinho ou com outros medicamentos. O uso de lopinavir e 

ritonavir para o tratamento de COVID-19 ainda não foi estabelecido. Alguns cientistas estão esperançosos porque 

esses medicamentos foram usados   para tratar infecções virais semelhantes.

Lopinavir e ritonavir devem ser tomados SOMENTE sob a orientação de um médico para o tratamento de 
COVID-19.

por que este medicamento é prescrito?

A combinação de lopinavir e ritonavir é usada com outros medicamentos para tratar a infecção pelo vírus da 

imunodeficiência humana (HIV). Lopinavir e ritonavir estão em uma classe de medicamentos chamados inibidores de 

protease. Eles funcionam diminuindo a quantidade de HIV no sangue. Quando lopinavir e ritonavir são tomados juntos, o 

ritonavir também ajuda a aumentar a quantidade de lopinavir no corpo para que o medicamento tenha um efeito maior. 

Embora o lopinavir e o ritonavir não curem o HIV, esses medicamentos podem diminuir sua chance de desenvolver a 

síndrome da imunodeficiência adquirida (AIDS) e doenças relacionadas ao HIV, como infecções graves ou câncer. Tomar 

esses medicamentos junto com a prática de sexo seguro e outras mudanças no estilo de vida pode diminuir o risco de 

transmissão do vírus HIV para outras pessoas.

como este medicamento deve ser usado?

A combinação de lopinavir e ritonavir vem como um comprimido e uma solução (líquida) para tomar por via oral. Geralmente é 

tomado duas vezes ao dia, mas pode ser tomado uma vez ao dia por certos adultos. A solução deve ser ingerida com alimentos. 

Os comprimidos podem ser tomados com ou sem alimentos. 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 lopinavir e ritonavir exatamente como 

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

Engula os comprimidos inteiros; não os parta, mastigue ou esmague.

https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a602015.html 1/6

TITLE - LOPINAVIR + RITONAVIR / KALETRA
MEDICATION PATIENT INFORMATION
IN PORTUGUESE

Source : U.S. National Library of Medicine

https://medlineplus.gov/
https://medlineplus.gov/druginformation.html
www.911globalmeds.com/buy-lopinavir-ritonavir-kaletra-online
https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a602015.html


14/04/22, 16h36 Lopinavir e Ritonavir: Informações sobre medicamentos MedlinePlus

Se você estiver usando a solução, agite-a bem antes de cada uso para misturar o medicamento uniformemente. Use uma colher ou copo 

medidor de dose para medir a quantidade correta de líquido para cada dose, não uma colher comum de uso doméstico.

Continue a tomar lopinavir e ritonavir mesmo que se sinta bem. Não pare de tomar lopinavir e ritonavir sem 
falar com o seu médico. Se você perder doses, tomar menos do que a quantidade prescrita ou parar de tomar 
lopinavir e ritonavir, sua condição pode se tornar mais difícil de tratar.

outros usos para este medicamento

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 lopinavir e ritonavir,

informe o seu médico e farmacêutico se você é alérgico ao lopinavir, ritonavir (Norvir), a qualquer outro medicamento ou a 
qualquer um dos ingredientes dos comprimidos ou solução de lopinavir e ritonavir. Peça ao seu farmacêutico uma lista dos 
ingredientes.

informe o seu médico se estiver a tomar algum dos seguintes medicamentos: alfuzosina (Uroxatral); 
apalutamida (Erleada); cisaprida (Propulsid) (não disponível nos EUA); colchicina (Colcrys, Mitigare) em 
pessoas com doença renal ou hepática; dronedarona (Multaq); elbasvir e grazoprevir (Zepatier); 
medicamentos de ergotamina, como diidroergotamina (DHE 45, Migranal), ergotamina (Ergomar, em 
Cafergot, em Migergot) e metilergonovina (Methergine); lomitapida (Justapida); lovastatina (Altoprev); 
lurasidona (Latuda); midazolam tomado por via oral (Versed); pimozida (Orap); ranolazina (Ranexa); 
rifampicina (Rimactane, Rifadin, em Rifamate, em Rifater); sildenafil (única marca Revatio usada para 
doença pulmonar); sinvastatina (Zocor, em Vytorin); Erva de São João; ou triazolam (Halcion).

informe ao seu médico e farmacêutico quais outros medicamentos prescritos e não prescritos, vitaminas e suplementos nutricionais que você 

está tomando. Certifique-se de mencionar qualquer um dos seguintes: anticoagulantes ('diluentes do sangue'), como varfarina (Coumadin, 

Jantoven) e rivaroxabana (Xarelto); antifúngicos como itraconazol (Onmel, Sporanox), isavuconazônio (Cresemba), cetoconazol (Nizoral) e 

voriconazol (Vfend); atovaquona (Mepron, em Malarone); bedaquilina (Sirturo); bloqueadores beta; bosentano (Tracleer); bupropiona 

(Wellbutrin, Zyban, outros); bloqueadores dos canais de cálcio tais como felodipina, nicardipina (Cardene) e nifedipina (Adalat, Afeditab CR, 

Procardia); medicamentos para baixar o colesterol, como atorvastatina (Lipitor, em Caduet) e rosuvastatina (Crestor); claritromicina (Biaxin, em 

Prevpac); digoxina (Lanoxina); elagolix (Orilissa); fentanil (Actiq, Duragesic, Onsolis, outros); fosamprenavir (Lexiva); certos medicamentos para o 

câncer, como abemaciclibe (Verzenio), dasatinibe (Sprycel), encorafenibe (Braftovi), ibrutinibe (Imbruvica), ivosidenibe (Tibsovo), neratinibe 

(Nerlynx), nilotinibe (Tasigna), venetoclax (Venclexta), vinblastina e vincristina ; certos medicamentos para batimentos cardíacos irregulares, 

como amiodarona (Cordarone, Nexterone, Pacerone), bepridil (não mais disponível nos EUA; Vascor), lidocaína (Lidoderm; em Xilocaína com 

epinefrina) e quinidina (em Nuedexta); certos medicamentos para o vírus da hepatite C (HCV), como o boceprevir (Victrelis; não está mais 

disponível nos EUA); glecaprevir e pibrentasvir (Mavyret); simeprevir (não mais disponível nos EUA; Olysio); sofosbuvir, velpatasvir e voxilaprevir 

(Sovaldi, Epclusa, Vosevi); e paritaprevir, ritonavir, ombitasvir, e/ou dasabuvir (Viekira Pak); certos medicamentos para convulsões, como 

carbamazepina (Equetro, Tegretol, Teril, outros), lamotrigina (Lamictal), fenobarbital, fenitoína (Dilantin, Phenytek) e valproato; medicamentos 

que suprimem o sistema imunológico, como ciclosporina (Gengraf, Neoral, Sandimmune), sirolimus (Rapamune) e tacrolimus (Astagraf, 

Prograf); metadona (Dolofina, Metadose); esteróides orais ou inalados, como betametasona, budesonida (Pulmicort), ciclesonida (Alvesco, 

Omnaris), dexametasona, fluticasona (Flonase, Flovent, em Advair), metilprednisolona Neoral, Sandimmune), sirolimus (Rapamune) e tacrolimus 

(Astagraf, Prograf); metadona (Dolofina, Metadose); esteróides orais ou inalados, como betametasona, budesonida (Pulmicort), ciclesonida 

(Alvesco, Omnaris), dexametasona, fluticasona (Flonase, Flovent, em Advair), metilprednisolona Neoral, Sandimmune), sirolimus (Rapamune) e 

tacrolimus (Astagraf, Prograf); metadona (Dolofina, Metadose); esteróides orais ou inalados, como betametasona, budesonida (Pulmicort), 

ciclesonida (Alvesco, Omnaris), dexametasona, fluticasona (Flonase, Flovent, em Advair), metilprednisolona
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(Medrol), mometasona (em Dulera). prednisona (Rayos) e triancinolona; outros medicamentos 
antivirais como abacavir (Ziagen, em Epzicom, em Trizivir, outros); atazanavir (Reyataz, em Evotaz), 
delavirdina (Rescriptor), efavirenz (Sustiva, em Atripla), indinavir (Crixivan), maraviroc (Selzentry), 
nelfinavir (Viracept), nevirapina (Viramune), ritonavir (Norvir, em Kaletra), tenofovir (Viread, em Atripla, 
em Truvada), tipranavir (Aptivus), saquinavir (Invirase) e zidovudina (Retrovir, em Combivir, em 
Trizivir); quetiapina (Seroquel); rifabutina (Micobutina); salmeterol (Serevent, em Advair); sildenafil 
(Viagra); tadalafil (Adcirca, Cialis); trazodona; e vardenafila (Levitra). Se estiver a tomar a solução oral, 
informe também o seu médico se estiver a tomar dissulfiram (Antabuse) ou metronidazol (Flagyl, em 
Nuvessa, em Vandazol).

se estiver a tomar didanosina, tome-a 1 hora antes ou 2 horas depois de tomar a solução de lopinavir e 
ritonavir com alimentos. Se estiver a tomar comprimidos de lopinavir e ritonavir, pode tomá-los com o 
estômago vazio ao mesmo tempo que toma didanosina.

Informe o seu médico se você tem ou já teve um intervalo QT prolongado (um problema cardíaco raro que pode 
causar batimentos cardíacos irregulares, desmaios ou morte súbita), batimentos cardíacos irregulares, baixo nível de 
potássio no sangue, hemofilia, colesterol alto ou triglicérides (gordura) no sangue, pancreatite (inchaço do pâncreas) 
ou doença cardíaca ou hepática.

você deve saber que o lopinavir e o ritonavir podem diminuir a eficácia dos contraceptivos hormonais (pílulas 
anticoncepcionais, adesivos, anéis ou injeções). Converse com seu médico sobre o uso de outra forma de 
controle de natalidade.

informe o seu médico se está grávida, planeia engravidar ou está a amamentar. Se engravidar enquanto 
estiver a tomar lopinavir e ritonavir, contacte o seu médico. Você não deve amamentar se estiver infectada 
pelo HIV ou se estiver tomando lopinavir e ritonavir.

você deve saber que certos ingredientes da solução de lopinavir e ritonavir podem causar efeitos colaterais graves e 
com risco de vida em recém-nascidos. A solução oral de lopinavir e ritonavir não deve ser administrada a bebês a termo 
com menos de 14 dias de idade ou a bebês prematuros com menos de 14 dias da data de vencimento original, a menos 
que o médico ache que há uma boa razão para o bebê receber a medicação corretamente após o nascimento. Se o 
médico do seu bebê decidir dar ao seu bebê a solução de lopinavir e ritonavir imediatamente após o nascimento, seu 
bebê será monitorado cuidadosamente quanto a sinais de efeitos colaterais graves. Ligue imediatamente para o 
médico do seu bebê se ele estiver muito sonolento ou tiver alterações na respiração durante o tratamento com 
lopinavir e ritonavir solução oral.

você deve estar ciente de que sua gordura corporal pode aumentar ou mover-se para diferentes áreas do seu corpo, como a 
parte superior das costas, pescoço (“corcova de búfalo”), seios e ao redor do estômago. Você pode notar uma perda de 
gordura corporal do rosto, pernas e braços.

você deve saber que pode apresentar hiperglicemia (aumento do açúcar no sangue) enquanto estiver 
tomando este medicamento, mesmo que ainda não tenha diabetes. Informe o seu médico imediatamente 
se tiver algum dos seguintes sintomas enquanto estiver a tomar lopinavir e ritonavir: sede extrema, micção 
frequente, fome extrema, visão turva ou fraqueza. É muito importante ligar para o seu médico assim que 
tiver algum desses sintomas, porque o açúcar elevado no sangue que não é tratado pode causar uma 
condição grave chamada cetoacidose. A cetoacidose pode tornar-se fatal se não for tratada em um estágio 
inicial. Os sintomas de cetoacidose incluem: boca seca, náuseas e vômitos, falta de ar, respiração com 
cheiro de frutas e diminuição da consciência.

você deve saber que enquanto estiver tomando medicamentos para tratar a infecção pelo HIV, seu sistema 
imunológico pode ficar mais forte e começar a combater outras infecções que já estavam em seu corpo. Isso pode 
fazer com que você desenvolva sintomas dessas infecções. Se tiver sintomas novos ou agravados após o início do 
tratamento com lopinavir e ritonavir, informe o seu médico.

Que instruções dietéticas especiais devo seguir?
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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 perdida.

Quais efeitos colaterais esse medicamento pode causar?

Lopinavir e ritonavir podem causar efeitos colaterais. Informe o seu médico se algum 
destes sintomas for grave ou não desaparecer:

fraqueza

diarréia

gás

azia

perda de peso

dor de cabeça

dificuldade em adormecer ou permanecer dormindo

dor muscular

dormência, queimação ou formigamento nas mãos ou pés

dor de estômago, náusea e vômito

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:

náusea

vômito

dor de estômago

Cansaço extremo

perda de apetite

dor na parte superior direita do estômago

amarelecimento da pele ou olhos

comichão na pele

tontura

tontura

desmaio

arritmia cardíaca
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bolhas

irritação na pele

Lopinavir e ritonavir podem 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 proteja-os do excesso de umidade. É melhor guardar os comprimidos no 
recipiente em que vieram; se você precisar retirá-los do recipiente, deverá usá-los dentro de 2 semanas. Você pode 
manter a solução oral na geladeira até a data de validade impressa no rótulo ou pode armazená-la em temperatura 
ambiente por até 2 meses.

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]

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.

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.

É especialmente importante obter ajuda médica imediatamente se uma criança beber mais do que a dose habitual da solução. A 

solução contém uma grande quantidade de álcool e outros ingredientes que podem ser muito prejudiciais para uma criança.

Quais outras informações devo saber?

Mantenha todas as consultas com o seu médico e o laboratório. O seu médico solicitará alguns exames laboratoriais para 

verificar a resposta do seu corpo ao lopinavir e ao ritonavir.
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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 rand de produtos combinados

Kaletra®(contendo Lopinavir, Ritonavir)
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