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Ramelteon
pronunciado como (ram el' tee on)

por que este medicamento é prescrito?

Ramelteon é utilizado para ajudar os doentes com insónia de início do sono (dificuldade em adormecer) a adormecer mais rapidamente. 

Ramelteon está em uma classe de medicamentos chamados agonistas do receptor de melatonina. Funciona de forma semelhante à 

melatonina, uma substância natural do cérebro que é necessária para o sono.

como este medicamento deve ser usado?

Ramelteon vem como um comprimido para tomar por via oral. Geralmente é tomado uma vez por dia, não antes de 30 

minutos antes de dormir. Não tome ramelteon com ou logo após uma refeição. 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 ramelteon 

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

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

Você pode ficar sonolento logo após tomar ramelteon. Depois de tomar ramelteon, você deve concluir todos 
os preparativos necessários para dormir e ir para a cama. Não planeje outras atividades para este período. 
Não tome ramelteon se você não conseguir dormir por 7 a 8 horas após tomar a medicação.

Sua insônia deve melhorar dentro de 7 a 10 dias após o início do tratamento com ramelteon. Ligue para o seu médico 

se a sua insônia não melhorar durante esse período ou piorar a qualquer momento durante o tratamento.

O seu médico ou farmacêutico fornecer-lhe-á o folheto informativo do fabricante (Guia de Medicação) quando 
iniciar o tratamento com ramelteon e sempre que reabastecer a sua receita. Leia atentamente as informações 
e pergunte ao seu médico ou farmacêutico se tiver alguma dúvida. Você também pode visitar o site da Food 
and Drug Administration (FDA) (http://www.fda.gov/Drugs [http://www.fda.gov/Drugs]) ou no site do fabricante 
para obter o Guia de Medicação.

outros usos para este medicamento

Este medicamento pode ser prescrito para outros usos; Pergunte ao seu médico ou farmacêutico para mais informações.
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Que precauções especiais devo seguir?

Antes de tomar ramelteon,

informe o seu médico e farmacêutico se você é alérgico a ramelteon, a qualquer outro medicamento ou a qualquer um dos 

ingredientes dos comprimidos de ramelteon. Pergunte ao seu farmacêutico ou consulte o Guia de Medicação para obter uma lista 

dos ingredientes.

informe o seu médico se estiver a tomar fluvoxamina (Luvox). O seu médico provavelmente lhe dirá para não tomar 
ramelteon enquanto estiver tomando este 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: certos antifúngicos, como fluconazol (Diflucan), itraconazol (Sporanox) e cetoconazol (Nizoral); 
cimetidina (Tagamet); claritromicina (Biaxin, em Prevpac); fluoroquinolonas incluindo ciprofloxacina (Cipro, Proquin XR), 
gemifloxacina (Factive), levofloxacina (Levaquin), moxifloxacina (Avelox), norfloxacina (Noroxin), ofloxacina (Floxin), 
outras; inibidores da protease do HIV, incluindo indinavir (Crixivan), nelfinavir (Viracept) e ritonavir (Norvir, em Kaletra); 
medicamentos para ansiedade, dor ou convulsões; nefazodona; rifampicina (Rifadin, em Rifamate, em Rifater, 
Rimactane); sedativos; outras pílulas para dormir; ticlopidina (Ticlid); e tranquilizantes. 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 o ramelteon, 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 alguma vez pensou em suicidar-se ou planeou ou tentou fazê-lo, e se tem ou já 
teve doença pulmonar obstrutiva crónica (DPOC, danos nos pulmões que dificultam a respiração) ou 
outra doença pulmonar, apneia do sono (condição em que você pára de respirar brevemente muitas 
vezes durante a noite) ou outros problemas respiratórios, depressão, doença mental ou doença hepática.

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

você deve saber que o ramelteon pode deixá-lo sonolento durante o dia. Não conduza um carro ou 
opere máquinas até saber como este medicamento o afeta.

não beba álcool durante o tratamento com ramelteon. O álcool pode piorar os efeitos colaterais do 
ramelteon.

você deve saber que algumas pessoas que tomaram ramelteon saíram da cama e dirigiram seus carros, prepararam e 
comeram comida, fizeram sexo, fizeram telefonemas ou se envolveram em outras atividades enquanto dormiam 
parcialmente. Depois que acordavam, essas pessoas geralmente não conseguiam se lembrar do que haviam feito. Ligue para 
o seu médico imediatamente se descobrir que esteve dirigindo ou fazendo qualquer outra coisa incomum enquanto dormia.

você deve saber que sua saúde mental pode mudar de maneiras inesperadas enquanto estiver tomando este 
medicamento. É difícil dizer se essas alterações são causadas por ramelteon ou se são causadas por doenças físicas 
ou mentais que você já tem ou desenvolve de repente. Informe o seu médico imediatamente se tiver algum dos 
seguintes sintomas: agitação, ansiedade, humor frenético ou anormalmente excitado, alucinações (ver coisas ou 
ouvir vozes que não existem), pesadelos, problemas de memória, depressão nova ou agravada, pensar ou tentar se 
matar e quaisquer outras mudanças em seus pensamentos, humor ou comportamento habituais. Certifique-se de 
que sua família saiba quais sintomas podem ser graves para que eles possam ligar para o médico se você não puder 
procurar tratamento por conta própria.

Que instruções dietéticas especiais devo seguir?

Converse com seu médico sobre comer toranja e beber suco de toranja enquanto estiver tomando este medicamento.
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o que devo fazer se me esquecer de uma dose?

Ramelteon só deve ser tomado ao deitar. Se você não tomou ramelteon na hora de dormir e não consegue 

adormecer, pode tomar ramelteon se conseguir permanecer na cama por 7 a 8 horas depois. Não tome ramelteon 

se você não estiver pronto para dormir e permanecer dormindo por pelo menos 7 a 8 horas.

Quais efeitos colaterais esse medicamento pode causar?

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

sonolência ou cansaço

tontura

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

inchaço da língua ou garganta

dificuldade em engolir ou respirar

sentindo que a garganta está fechando

náusea

vômito

períodos menstruais irregulares ou ausentes

descarga leitosa dos mamilos

diminuição do desejo sexual

problemas de fertilidade

Ramelteon 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-o em 

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

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]
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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.

Quais outras informações devo saber?

Mantenha todas as consultas com o seu médico.

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. Deve 

trazer esta lista consigo sempre que visitar um médico ou se for internado num hospital. Também é uma informação 

importante para levar com você em caso de emergência.
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