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Rasagilina
pronunciado como (ra sa' ji leen)

por que este medicamento é prescrito?

A rasagilina é utilizada isoladamente ou em associação com outro medicamento para tratar os sintomas da doença de Parkinson 

(uma doença do sistema nervoso que progride lentamente, causando uma face fixa sem expressão, tremores em repouso, 

lentidão dos movimentos, andar com passos arrastados, postura encurvada e movimentos musculares fraqueza). A rasagilina 

está em uma classe de medicamentos chamados inibidores da monoamina oxidase (MAO) tipo B. Funciona aumentando as 

quantidades de certas substâncias naturais no cérebro.

como este medicamento deve ser usado?

Rasagilina vem como um comprimido para tomar por via oral. Geralmente é tomado uma vez por dia com ou sem alimentos. 

Tome rasagilina por volta da mesma hora 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 rasagilina exatamente como indicado. Não 

tome mais ou menos ou tome com mais frequência do que o prescrito pelo seu médico.

O seu médico pode começar com uma dose baixa de rasagilina e pode aumentar a sua dose com base na resposta 

do seu corpo a este medicamento.

Não pare de tomar rasagilina sem falar com o seu médico. O seu médico provavelmente irá diminuir a sua dose 
gradualmente. Se você parar de tomar rasagilina repentinamente, poderá sentir sintomas de abstinência, como 
febre; rigidez muscular; instabilidade, oscilação ou falta de coordenação; ou mudanças de consciência. Informe o 
seu médico se sentir algum destes sintomas quando a sua dose de rasagilina for diminuída.

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 rasagilina,

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

ingredientes dos comprimidos de rasagilina. Peça ao seu farmacêutico uma lista dos ingredientes.

informe o seu médico se estiver tomando produtos para tosse e resfriado contendo dextrometorfano (DM; 
Delsym, Hold, Robitussin CoughGels, Vicks 44 Cough Relief, em Robitussin DM, outros), ciclobenzaprina (Flexeril), 
meperidina (Demerol), metadona (Dolophine, Metadose ), propoxifeno (Darvon, em
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Darvocet-N, outros), erva de São João ou tramadol (Ultram, em Ultracet). Informe também o seu médico se 
estiver tomando inibidores da MAO, como fenelzina (Nardil), selegilina (Eldepryl) ou tranilcipromina (Parnate) ou 
parou de tomá-los nas últimas duas semanas. O seu médico pode dizer-lhe para não tomar rasagilina se estiver a 
tomar um ou mais destes medicamentos.

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: anfetaminas (Adderall, Dexedrine, DextroStat); antidepressivos; cimetidina (Tagamet); 
descongestionantes colocados no olho ou nariz; produtos dietéticos ou de controle de peso contendo efedrina; 
antibióticos de fluoroquinolona incluindo ciprofloxacina (Cipro), gatifloxacina (Tequin), levofloxacina (Levaquin), 
norfloxacina (Noroxin) e ofloxacina (Floxin); fluvoxamina (Luvox); medicamentos para tratar a asma; medicamentos 
para tratar a pressão alta; medicamentos para tratar doenças mentais; medicamentos para tratar a dor; 
fenilpropanolamina (não disponível nos EUA); pseudoefedrina (PediaCare, Sudafed, Suphedrine, outros); e ticlopidina 
(Ticlid). Informe o seu médico se estiver tomando fluoxetina (Prozac, Sarafem) ou se parou de tomá-lo nas últimas 5 
semanas. Seu médico pode precisar alterar as doses de seus medicamentos ou monitorá-lo cuidadosamente quanto a 
efeitos colaterais.

informe o seu médico se você tem ou já teve pressão alta, doença mental ou psicose; doença renal 
ou hepática.

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

você deve saber que a rasagilina pode causar tonturas, vertigens, náuseas, sudorese e desmaios quando você 
se levanta muito rapidamente de uma posição deitada. Isso é mais comum durante os primeiros 2 meses de uso 
da rasagilina. Para evitar esse problema, saia da cama devagar, apoiando os pés no chão por alguns minutos 
antes de se levantar.

você deve saber que a rasagilina pode causar pressão alta grave e com risco de vida quando tomada com certos 
medicamentos ou alimentos. Siga cuidadosamente as instruções do seu médico sobre medicamentos e alimentos a serem 
evitados. Ligue para o seu médico imediatamente se tiver uma forte dor de cabeça, visão turva ou qualquer um dos outros 
sintomas listados abaixo como efeitos colaterais graves.

você deve saber que as pessoas que têm a doença de Parkinson têm um risco maior de melanoma (um tipo de câncer 
de pele) do que as pessoas que não têm a doença de Parkinson. Não se sabe se esse risco aumentado é causado pela 
doença de Parkinson, medicamentos usados   para a doença de Parkinson, como rasagilina, ou outros fatores. Você 
deve ter visitas regulares a um dermatologista para examinar sua pele em busca de melanoma.

você deve saber que algumas pessoas que tomaram rasagilina ou medicamentos semelhantes para tratar a doença de Parkinson 

experimentaram desejos intensos de jogar, aumento dos desejos sexuais e outros desejos que não conseguiram controlar. Informe o 

seu médico se sentir novos impulsos de jogo ou aumento dos impulsos sexuais, aumento dos impulsos sexuais ou outros impulsos 

intensos enquanto estiver a tomar rasagilina.

Que instruções dietéticas especiais devo seguir?

Você precisará evitar comer alimentos que contenham quantidades muito altas de tiramina, como queijos envelhecidos (por 

exemplo, Stilton ou queijo azul) durante o tratamento com rasagilina. Converse com seu médico ou nutricionista sobre quais 

alimentos você deve evitar durante o tratamento ou se não se sentir bem depois de comer ou beber certos alimentos enquanto 

estiver tomando rasagilina.

o que devo fazer se me esquecer de uma dose?

Não tome uma dose dupla para compensar uma perdida. Pule a dose esquecida e tome a próxima dose no horário 

habitual no dia seguinte.
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Quais efeitos colaterais esse medicamento pode causar?

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

dor de cabeça leve

dor nas articulações ou no pescoço

azia

náusea

vômito

dor de estômago

constipação

diarréia

perda de apetite

perda de peso

sintomas como os da gripe

febre

sudorese

olhos vermelhos, inchados e/ou com coceira

boca seca

gengivas inflamadas

instabilidade, oscilação ou falta de coordenação

movimentos involuntários e repetidos do corpo

falta de energia

sonolência

sonhos anormais

depressão

dor, queimação, dormência ou formigamento nas mãos ou pés

irritação na pele

hematomas ou descoloração roxa na pele

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

dor de cabeça severa

visão embaçada

convulsões
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dor no peito

falta de ar ou dificuldade em respirar

confusão

inconsciência

fala lenta ou difícil

tontura ou desmaio

fraqueza ou dormência de um braço ou perna

alucinar (ver coisas ou ouvir vozes que não existem)

extrema inquietação

dificuldade em pensar com clareza ou entender a realidade

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

medicamento.

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).

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.

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 com rasagilina podem ocorrer até 1 a 2 dias após a 
sobredosagem. Os sintomas de sobredosagem podem incluir o seguinte:

sonolência

tontura
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desmaio

irritabilidade

hiperatividade

agitação ou inquietação

dor de cabeça severa

alucinando

confusão

perda de coordenação

dificuldade em abrir a boca

espasmo do corpo rígido que pode incluir costas arqueadas

músculos contraídos

convulsões

perda de consciência

batimento cardíaco rápido ou irregular

dor na área entre o estômago e o peito

dificuldade em respirar ou respiração lenta

diarréia

febre

sudorese

pele fria e pegajosa

estremecendo

aumento do tamanho da pupila (círculo preto no meio do olho)

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.

nomes de rands

azileto®

https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a606017.html 5/6



15/04/22, 12h14 Rasagilina: Informações sobre medicamentos MedlinePlus

Última revisão - 15/07/2016

Saiba como citar esta página

Sociedade Americana de Farmacêuticos do Sistema de Saúde, Inc. Isenção de responsabilidade

AHFS®Informação de Medicação do Paciente™. © Copyright, 2022. A Sociedade Americana de Farmacêuticos do Sistema 

de Saúde®, 4500 East-West Highway, Suite 900, Bethesda, Maryland. Todos os direitos reservados. Duplicação

para uso comercial deve ser autorizado pela ASHP.

Biblioteca Nacional de Medicina 8600 Rockville Pike, Bethesda, MD 20894 Departamento de Saúde e Serviços Humanos dos EUA

Instituto Nacional de Saúde

Última atualização da página: 25 de março de 2022

https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a606017.html 6/6

https://medlineplus.gov/ashpdisclaimer.html
https://www.nlm.nih.gov/
https://www.hhs.gov/
https://www.nih.gov/

