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Ribavirina
pronunciado como (rye ba vye' rin)

AVISO IMPORTANTE:

A ribavirina não trata a hepatite C (um vírus que infecta o fígado e pode causar danos graves ao fígado ou câncer de 

fígado), a menos que seja tomado com outro medicamento. Seu médico irá prescrever outro medicamento para 

tomar com ribavirina se você tiver hepatite C. Tome os dois medicamentos exatamente como indicado.

A ribavirina pode causar anemia (condição em que há uma diminuição no número de glóbulos 
vermelhos) que pode agravar quaisquer problemas cardíacos que você tenha e pode causar um 
ataque cardíaco que pode ser fatal. Informe o seu médico se você já teve um ataque cardíaco e se 
você tem ou já teve pressão alta, problemas respiratórios, qualquer condição que afete seu sangue, 
como anemia falciforme (condição hereditária na qual os glóbulos vermelhos têm formato anormal 
e não pode levar oxigênio a todas as partes do corpo) ou talassemia (anemia mediterrânea; uma 
condição na qual os glóbulos vermelhos não contêm a substância necessária para transportar 
oxigênio), sangramento no estômago ou intestinos ou doença cardíaca. Se sentir algum dos 
seguintes sintomas, contacte imediatamente o seu médico: cansaço excessivo, pele pálida, dor de 
cabeça,

Mantenha todas as consultas com o seu médico e o laboratório. O seu médico irá pedir análises ao sangue antes de começar 

a tomar ribavirina e frequentemente durante o seu tratamento.

O seu médico ou farmacêutico fornecer-lhe-á o folheto informativo do fabricante (Guia de Medicação) quando 

iniciar o tratamento com ribavirina 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/DrugSafety/ucm085729.htm [http://www.fda.gov/Drugs/
DrugSafety/ucm085729.htm]) para obter o Guia de Medicação.

Converse com seu médico sobre os riscos de tomar ribavirina.

Para pacientes do sexo feminino:

Não tome ribavirina se estiver grávida ou planeia engravidar. Você não deve começar a tomar ribavirina até 

que um teste de gravidez tenha mostrado que você não está grávida. Você deve usar duas formas de
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controle de natalidade e ser testado para gravidez todos os meses durante o tratamento e por 6 meses 

depois. Ligue para o seu médico imediatamente se engravidar durante este período. A ribavirina pode 

causar danos ou morte ao feto.

Para pacientes do sexo masculino:

Não tome ribavirina se sua parceira estiver grávida ou planeja engravidar. Se você tem uma parceira que pode 

engravidar, não deve começar a tomar ribavirina até que um teste de gravidez mostre que ela não está 

grávida. Você deve usar duas formas de controle de natalidade, incluindo um preservativo com espermicida 

durante o tratamento e por 6 meses depois. Seu parceiro deve ser testado para gravidez todos os meses 

durante esse período. Ligue para o seu médico imediatamente se a sua parceira engravidar. A ribavirina pode 

causar danos ou morte ao feto.

por que este medicamento é prescrito?

A ribavirina é usada com um medicamento de interferon, como peginterferon alfa-2a [Pegasys] ou peginterferon alfa-2b 

[PEG-Intron]) para tratar a hepatite C em pessoas que não foram tratadas com um interferon anteriormente. A ribavirina 

está em uma classe de medicamentos antivirais chamados análogos de nucleosídeos. Funciona impedindo que o vírus que 

causa a hepatite C se espalhe dentro do corpo. Não se sabe se o tratamento que inclui ribavirina e outro medicamento cura 

a infecção por hepatite C, previne danos no fígado que podem ser causados   pela hepatite C ou previne a disseminação da 

hepatite C para outras pessoas.

como este medicamento deve ser usado?

A ribavirina vem como um comprimido, uma cápsula e uma solução oral (líquida) para tomar por via oral. Geralmente é 

tomado com alimentos duas vezes ao dia, de manhã e à noite, por 24 a 48 semanas ou mais. Tome ribavirina mais ou 

menos no mesmo horário 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 ribavirina exatamente como indicado. Não tome 

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

Engula as cápsulas inteiras; não os parta, mastigue ou esmague.

Agite bem o líquido antes de cada uso para misturar o medicamento uniformemente. Certifique-se de lavar a colher 

ou copo medidor após o uso cada vez que medir o líquido.

O seu médico pode diminuir a sua dose ou dizer-lhe para parar de tomar ribavirina se desenvolver efeitos secundários da 

medicação ou se alguns testes laboratoriais mostrarem que a sua condição não melhorou. Ligue para o seu médico se estiver 

incomodado com os efeitos colaterais da ribavirina. Não diminua a dose nem pare de tomar ribavirina, a menos que o seu médico 

lhe diga que deve fazê-lo.

outros usos para este medicamento

A ribavirina também é usada às vezes para tratar febres hemorrágicas virais (vírus que podem causar 
sangramento dentro e fora do corpo, problemas com muitos órgãos e morte). No caso de guerra biológica, a 
ribavirina pode ser usada para tratar a febre hemorrágica viral que se espalhou deliberadamente.
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A ribavirina também é usada às vezes para tratar a síndrome respiratória aguda grave (SARS; um vírus que pode causar 

problemas respiratórios, pneumonia e morte). Converse com seu médico sobre os possíveis riscos de usar este 

medicamento para sua condição.

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 ribavirina,

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

ingredientes dos comprimidos, cápsulas ou solução oral de ribavirina. Pergunte ao seu farmacêutico ou consulte o Guia de 

Medicação para obter uma lista dos ingredientes.

informe o seu médico se estiver a tomar didanosina (Videx). O seu médico provavelmente irá dizer-lhe para não tomar 
ribavirina se estiver a tomar 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: azatioprina (Azasan, Imuran); medicamentos para ansiedade, depressão ou outras doenças mentais; 
inibidores nucleosídeos da transcriptase reversa (NRTIs) para o vírus da imunodeficiência humana (HIV) ou síndrome 
da imunodeficiência adquirida (AIDS), como abacavir (Ziagen, em Atripla, em Trizivir), emtricitabina (Emtriva, em 
Atripla, em Truvada), lamivudina (Epivir, em Combivir, em Epzicom), estavudina (Zerit), tenofovir (Viread, em Atripla, em 
Truvada) e zidovudina (Retrovir, em Combivir, em Trizivir); e medicamentos que suprimem o sistema imunológico, 
como quimioterapia contra o câncer, ciclosporina (Neoral, Sandimmune), sirolimus (Rapamune), e tacrolimus (Prograf). 
Seu médico pode precisar alterar as doses de seus medicamentos ou monitorá-lo cuidadosamente quanto a efeitos 
colaterais.

informe o seu médico se tiver doença renal, insuficiência hepática ou hepatite autoimune (inchaço do fígado que ocorre 
quando o sistema imunológico ataca o fígado). O seu médico pode dizer-lhe para não tomar ribavirina.

Informe o seu médico se você bebe ou já bebeu grandes quantidades de álcool, se você usa ou já usou drogas de 
rua, se você já pensou em se matar ou planejou ou tentou fazê-lo, e se você já fez um transplante de fígado ou 
outro transplante de órgãos. Informe também o seu médico se você tem ou já teve uma doença mental, como 
depressão, ansiedade ou psicose (perda de contato com a realidade); Câncer; HIV ou AIDS; diabetes; sarcoidose 
(uma condição na qual o tecido anormal cresce em partes do corpo, como os pulmões); síndrome de Gilbert (uma 
condição leve do fígado que pode causar amarelecimento da pele ou dos olhos); gota (um tipo de artrite causada 
por cristais depositados nas articulações); qualquer tipo de doença hepática que não seja a hepatite C; ou doença 
da tireóide, pâncreas, olho ou pulmão.

informe o seu médico se estiver a amamentar.

você deve saber que a ribavirina pode deixá-lo sonolento, tonto ou confuso. Não conduza um carro 
ou opere máquinas até saber como este medicamento o afeta.

não beba bebidas alcoólicas enquanto estiver a tomar ribavirina. O álcool pode piorar sua doença 
hepática.

você deve saber que sua boca pode estar muito seca quando você toma este medicamento, o que pode levar a 
problemas com seus dentes e gengivas. Certifique-se de escovar os dentes duas vezes ao dia e fazer exames 
odontológicos regulares. Se ocorrer vômito, lave bem a boca.

Que instruções dietéticas especiais devo seguir?

Certifique-se de beber bastante líquido enquanto estiver tomando ribavirina.
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o que devo fazer se me esquecer de uma dose?

Se você se lembrar da dose esquecida no mesmo dia, tome o medicamento imediatamente. No entanto, se você não se 

lembrar da dose esquecida até o dia seguinte, ligue para o seu médico para saber o que fazer. Não tome uma dose dupla 

para compensar uma perdida.

Quais efeitos colaterais esse medicamento pode causar?

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

tosse

dor de estômago

vômito

diarréia

constipação

azia

perda de apetite

perda de peso

alterações na capacidade de saborear alimentos

boca seca

Dificuldade de concentração

dificuldade em adormecer ou permanecer dormindo

perda de memória

irritação na pele

pele seca, irritada ou com coceira

sudorese

menstruação dolorosa ou irregular (período)

dor muscular ou óssea

perda de cabelo

Alguns efeitos secundários podem ser graves. Os sintomas a seguir são incomuns, mas se você 
tiver algum deles, ou aqueles listados na seção ADVERTÊNCIA IMPORTANTE, ligue para o seu 
médico imediatamente:

urticária

inchaço da face, garganta, língua, lábios, olhos, mãos, pés, tornozelos ou pernas

rouquidão

dificuldade em engolir ou respirar
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dor no estômago ou na parte inferior das costas

diarreia sanguinolenta

sangue vermelho brilhante nas fezes

fezes pretas e alcatroadas

barriga inchada

confusão

urina de cor escura

amarelecimento da pele ou olhos

sangramento ou hematomas incomuns

alterações na visão

febre, calafrios e outros sinais de infecção

depressão

pensando em se machucar ou se matar

mudanca de humor

preocupação excessiva

irritabilidade

começando a usar drogas de rua ou álcool novamente se você usou essas substâncias no passado

intolerância ao frio

A ribavirina pode retardar o crescimento e o ganho de peso em crianças. Converse com o médico do seu filho sobre os 

riscos de dar este medicamento ao seu filho.

A ribavirina 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 os 

comprimidos e cápsulas de ribavirina à temperatura ambiente e longe do excesso de calor e umidade (não no banheiro). 

Conservar a solução oral de ribavirina no frigorífico ou à temperatura ambiente.

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. Fale com o seu
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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.

Quais outras informações devo saber?

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

Copegus®

Moderiba®

Rebetol®

Ribasfera®

Virazol®

outros nomes

tribovirina

RTCA
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