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Rifampina
pronunciado como (rif' am pin)

por que este medicamento é prescrito?

A rifampicina é usada com outros medicamentos para tratar a tuberculose (TB; uma infecção grave que afeta os pulmões e, 

às vezes, outras partes do corpo). A rifampicina também é usada para tratar algumas pessoas que têm Neisseria 

meningitidis(um tipo de bactéria que pode causar uma infecção grave chamada meningite) infecções em seus narizes ou 

gargantas. Essas pessoas não desenvolveram sintomas da doença, e esse tratamento é usado para evitar que infectem 

outras pessoas. A rifampicina não deve ser usada para tratar pessoas que desenvolveram sintomas de meningite. A 

rifampicina está em uma classe de medicamentos chamados antimicobacterianos. Funciona matando as bactérias que 

causam a infecção.

Antibióticos como a rifampicina não funcionam para resfriados, gripes ou outras infecções virais. O uso de antibióticos quando 

não são necessários aumenta o risco de contrair uma infecção mais tarde que resista ao tratamento com antibióticos.

como este medicamento deve ser usado?

Rifampin vem como uma cápsula para tomar por via oral. Deve ser tomado com um copo cheio de água com o estômago vazio, 1 

hora antes ou 2 horas após uma refeição. Quando a rifampicina é usada para tratar a tuberculose, ela é tomada uma vez ao dia. 

Quando a rifampicina é usada para prevenir a propagação deNeisseria meningitidisbactérias a outras pessoas, é tomado duas 

vezes por dia durante 2 dias ou uma vez por dia durante 4 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 rifampicina exatamente como indicado. Não 

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

Informe o seu médico ou farmacêutico se não conseguir engolir as cápsulas. Seu farmacêutico pode preparar um 
líquido para você tomar.

Se estiver a tomar rifampicina para tratar a tuberculose, o seu médico pode dizer-lhe para tomar rifampicina durante 

vários meses ou mais. Continue a tomar rifampicina até terminar a prescrição, mesmo que se sinta melhor, e tome 

cuidado para não perder doses. Se você parar de tomar rifampicina muito cedo, sua infecção pode não ser 

completamente tratada e as bactérias podem se tornar resistentes aos antibióticos. Se você perder doses de rifampicina, 

poderá desenvolver sintomas desconfortáveis   ou graves quando começar a tomar a medicação novamente.

outros usos para este medicamento
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A rifampicina também é usada às vezes para tratar infecções causadas por outros tipos de bactérias e para prevenir 

infecções em pessoas que estiveram em contato próximo com uma pessoa que tem certas infecções bacterianas 

graves. Converse com seu médico sobre os 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 rifampicina,

informe o seu médico e farmacêutico se você é alérgico a rifampicina, rifabutina (Mycobutin), rifapentina (Priftin), 
qualquer outro medicamento ou qualquer um dos ingredientes das cápsulas de rifampicina. Peça ao seu médico ou 
farmacêutico uma lista dos ingredientes.

informe o seu médico se estiver a tomar algum dos seguintes medicamentos: atazanavir (Reyataz), darunavir (Prezista), 
fosamprenavir (Lexiva), praziquantel (Biltricide), saquinavir (Invirase), tipranavir (Aptivus) ou ritonavir (Norvir) e 
saquinavir (Invirase) tomados em conjunto. Seu médico provavelmente lhe dirá para não tomar rifampicina se estiver 
tomando algum desses medicamentos. Se você estiver tomando rifampicina e precisar tomar praziquantal (Biltricide), 
você deve esperar pelo menos 4 semanas após parar de tomar rifampicina antes de começar a tomar praziquantel.

informe ao seu médico e farmacêutico quais medicamentos prescritos e não prescritos, vitaminas, 
suplementos nutricionais e produtos à base de plantas que você está tomando ou planeja tomar. 
Certifique-se de mencionar qualquer um dos seguintes: anticoagulantes ('diluentes do sangue'), como a 
varfarina (Coumadin, Jantoven); antifúngicos como fluconazol (Diflucan), itraconazol (Onmel, Sporanox) e 
cetoconazol; atovaquona (Mepron, em Malarone); barbitúricos tais como fenobarbital; bloqueadores beta 
tais como atenolol (Tenormin), labetalol (Trandate), metoprolol (Lopressor, Toprol XL), nadolol (Corgard) e 
propranolol (Inderal, Innopran); bloqueadores dos canais de cálcio tais como diltiazem (Cardizem, Cartia, 
Tiazac), nifedipina (Adalat, Procardia) e verapamil (Calan, Verelan); cloranfenicol; claritromicina (Biaxin); 
ciclosporina (Gengraf, Neoral, Sandimmune); daclatasvir (Daklinza); dapsona; diazepam (Valium); doxiciclina 
(Monodox, Oracea, Vibramicina); efavirenz (Sustiva); enalapril (Vaseretic); antibióticos de fluoroquinolona 
tais como ciprofloxacina (Cipro) e moxifloxacina (Avelox); gemfibrozil (Lopid); haloperidol (Haldol); 
contraceptivos hormonais (pílulas anticoncepcionais, adesivos, anéis ou injeções); terapia de reposição 
hormonal (TRH); indinavir (Crixivan); irinotecano (Camptosar); isoniazida (em Rifater, Rifamato); levotiroxina 
(Levoxyl, Synthroid, Tirosint); losartan (Cozaar); medicamentos para batimentos cardíacos irregulares, como 
digoxina (Lanoxin), disopiramida (Norpace), mexiletina, propafenona (Rythmol) e quinidina (em Nuedexta); 
medicamentos para convulsões, como fenitoína (Dilantin, Phenytek); metadona (Dolofina, Metadose); 
medicamentos narcóticos para dor, como oxicodona (Oxaydo, Xtampza) e morfina (Kadian); ondansetron 
(Zofran, Zuplenz); medicamentos orais para diabetes, como glipizida (Glucotrol), gliburida (Diabeta) e 
rosiglitazona (Avandia); probenecida (Probalan); quinina (Qualquin); sinvastatina (Flolipid, Zocor), esteróides 
como dexametasona (Decadron), metilprednisolona (Medrol) e prednisona; sofosbuvir (Sovaldi); tamoxifeno 
(Soltamox); toremifeno (Fareston); trimetoprim e sulfametoxazol (Bactrim, Septra); tacrolimus(Prograf); 
teofilina (Elixofilina, Theo-24); antidepressivos tricíclicos como amitriptilina e nortriptilina (Pamelor); 
zidovudina (Retrovir, em Trizivir) e zolpidem (Ambien). Muitos outros medicamentos podem interagir com a 
rifampicina, portanto, informe o seu médico sobre todos os medicamentos que você está tomando, mesmo 
aqueles que não aparecem nesta lista.

se estiver a tomar antiácidos, tome rifampicina pelo menos 1 hora antes de tomar os antiácidos.

informe o seu médico se estiver tomando ou usando contraceptivos hormonais (pílulas anticoncepcionais, adesivos, 
anéis, implantes e injeções). A rifampicina pode diminuir a eficácia dos contraceptivos hormonais. Você
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deve usar outro método de controle de natalidade enquanto estiver tomando este medicamento. Converse com seu médico sobre controle de 

natalidade enquanto estiver tomando rifampicina.

informe o seu médico se você tem ou já teve diabetes, porfiria (condição na qual certas substâncias naturais se 
acumulam no corpo e podem causar dor de estômago, alterações no pensamento e comportamento ou outros 
sintomas), qualquer condição que afete sua glândula adrenal ( pequena glândula próxima ao rim que produz 
substâncias naturais importantes) ou doença hepática.

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

informe o seu médico se você usa lentes de contato gelatinosas. A rifampicina pode causar manchas vermelhas permanentes em 
suas lentes de contato se você as usar durante o tratamento com rifampicina.

Que instruções dietéticas especiais devo seguir?

A menos que seu médico lhe diga o contrário, continue sua dieta normal.

o que devo fazer se me esquecer de uma dose?

Não perca doses de rifampicina. A falta de doses pode aumentar o risco de sofrer efeitos colaterais graves. Se você 

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 ligue para o seu médico. Não tome uma dose dupla para compensar uma 

perdida.

Quais efeitos colaterais esse medicamento pode causar?

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

descoloração temporária (amarelo, laranja avermelhado ou marrom) de sua pele, dentes, saliva, urina, fezes, 
suor e lágrimas)

coceira

rubor

dor de cabeça

sonolência

tontura

falta de coordenação

Dificuldade de concentração

confusão

mudanças de comportamento

fraqueza muscular

dormência

dor nos braços, mãos, pés ou pernas
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azia

dores de estômago

perda de apetite

náusea

vômito

diarréia

gás

períodos menstruais dolorosos ou irregulares

alterações na visão

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

fezes aquosas ou com sangue, cólicas estomacais ou febre durante o tratamento ou por até dois ou mais meses após a 
interrupção do tratamento

irritação na pele; urticária; febre; arrepios; inchaço dos olhos, face, lábios, língua ou garganta; dificuldade em engolir ou 
respirar; falta de ar; chiado; gânglios linfáticos inchados; dor de garganta; olho Rosa; sintomas como os da gripe; 
sangramento incomum ou hematomas; ou inchaço ou dor nas articulações

náuseas, vômitos, perda de apetite, urina escura ou amarelecimento da pele ou dos olhos

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).

A rifampicina 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).

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
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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.

Os sintomas de sobredosagem podem incluir o seguinte:

náusea

vômito

dor de estômago

coceira

dor de cabeça

perda de consciência

amarelecimento da pele ou olhos

coloração marrom avermelhada da pele, saliva, urina, fezes, suor e lágrimas

sensibilidade na parte superior direita do estômago

inchaço dos olhos ou rosto

batimentos cardíacos rápidos ou irregulares

convulsões

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 sua resposta à rifampicina.

Antes de fazer qualquer teste de laboratório, incluindo testes de triagem de drogas, informe ao pessoal do laboratório que você está 

tomando rifampicina. A rifampicina pode fazer com que os resultados de certos testes de triagem de drogas sejam positivos, mesmo que 

você não tenha tomado os medicamentos.

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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nomes de rands

Rifadin®

Rimactano®

nomes rand de produtos combinados

Rifamate®(contendo isoniazida, rifampicina)

Rifater®(contendo isoniazida, 
pirazinamida, rifampicina)
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