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Risperidona
pronunciado como (ris per' i done)

AVISO IMPORTANTE:

Estudos mostraram que idosos com demência (um distúrbio cerebral que afeta a capacidade de lembrar, pensar com 

clareza, comunicar e realizar atividades diárias e que pode causar alterações no humor e na personalidade) que 

tomam antipsicóticos (medicamentos para doenças mentais), como a risperidona têm um risco aumentado de morte 

durante o tratamento. Adultos mais velhos com demência também podem ter uma chance maior de ter um acidente 

vascular cerebral ou ministroke durante o tratamento. Informe o seu médico e farmacêutico se estiver a tomar 

furosemida (Lasix).

A risperidona não é aprovada pela Food and Drug Administration (FDA) para o tratamento de problemas de 

comportamento em idosos com demência. Fale com o médico que prescreveu este medicamento se você, um 

membro da família ou alguém de quem você cuida tiver demência e estiver tomando risperidona. Para mais 

informações visite o site da FDA:http://www.fda.gov/Drugs [http://www.fda.gov/Drugs]

por que este medicamento é prescrito?

A risperidona é utilizada para tratar os sintomas da esquizofrenia (uma doença mental que causa perturbações ou 

pensamentos invulgares, perda de interesse pela vida e emoções fortes ou inadequadas) em adultos e adolescentes com 

idade igual ou superior a 13 anos. Também é usado para tratar episódios de mania (humor frenético, anormalmente 

excitado ou irritado) ou episódios mistos (sintomas de mania e depressão que ocorrem juntos) em adultos e em 

adolescentes e crianças com 10 anos de idade ou mais com transtorno bipolar (maníaco). transtorno depressivo; uma 

doença que causa episódios de depressão, episódios de mania e outros humores anormais). A risperidona também é 

usada para tratar problemas de comportamento, como agressão, autolesão e mudanças repentinas de humor em 

adolescentes e crianças de 5 a 16 anos que têm autismo (uma condição que causa comportamento repetitivo, dificuldade 

em interagir com os outros e problemas de comunicação). A risperidona está em uma classe de medicamentos chamados 

antipsicóticos atípicos. Funciona alterando a atividade de certas substâncias naturais no cérebro.

como este medicamento deve ser usado?

A risperidona vem como um comprimido, uma solução (líquido) e um comprimido de desintegração oral (comprimido que se dissolve 

rapidamente na boca) para tomar por via oral. Geralmente é tomado uma ou duas vezes por dia com ou sem
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Comida. Tome risperidona por volta do 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 risperidona exatamente 

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

Use o conta-gotas fornecido para medir sua dose de solução oral de risperidona. Você pode tomar a solução oral 

com água, suco de laranja, café ou leite com baixo teor de gordura. Não tome a solução com chá ou cola.

Não tente empurrar o comprimido de desintegração oral através da folha. Em vez disso, use as mãos secas para retirar a 

embalagem de papel alumínio. Retire imediatamente o comprimido e coloque-o na língua. O comprimido dissolve-se 

rapidamente e pode ser engolido com ou sem líquido. Não mastigue ou esmague o comprimido.

Seu médico provavelmente iniciará uma dose baixa de risperidona e aumentará gradualmente sua dose para 
permitir que seu corpo se ajuste à medicação.

A risperidona pode ajudar a controlar seus sintomas, mas não cura sua condição. Pode levar várias semanas ou mais até 

que você sinta todos os benefícios da risperidona. Continue a tomar risperidona mesmo que se sinta bem. Não pare de 

tomar risperidona sem falar com o seu médico. Se você parar de tomar risperidona repentinamente, seus sintomas podem 

retornar e sua doença 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 risperidona,

informe o seu médico e farmacêutico se for alérgico à risperidona ou a qualquer outro medicamento.

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: antidepressivos; carbamazepina (Tegretol); 
cimetidina (Tagamet); clozapina (Clozaril); agonistas da dopamina tais como bromocriptina (Parlodel), 
cabergolina (Dostinex), levodopa (Dopar, Larodopa), pergolida (Permax) e ropinirol (Requip); 
medicamentos para ansiedade, pressão alta ou convulsões; outros medicamentos para doenças 
mentais; paroxetina (Paxil); fenobarbital (Luminal, Solfoton); fenitoína (Dilantin); quinidina 
(Quinaglute, Quinidex); ranitidina (Zantac); rifampina (Rifadin, Rimactane); sedativos; pílulas para 
dormir; tranquilizantes; e ácido valpróico (Depakote, Depakene).

informe o seu médico se você usa ou já usou drogas de rua ou grandes quantidades de álcool; se 
você já usou medicamentos prescritos em excesso; se você tem ou já teve doença de Parkinson 
(DP; um distúrbio do sistema nervoso que causa dificuldades de movimento, controle muscular e 
equilíbrio); dislipidemia (níveis elevados de colesterol); um nível baixo de glóbulos brancos no 
sangue ou uma diminuição dos glóbulos brancos; dificuldade em engolir; problemas para manter 
o equilíbrio; câncer de mama; angina (dor no peito); arritmia cardíaca; pressão arterial alta ou 
baixa; insuficiência cardíaca; um ataque cardíaco; derrame; convulsões; doença cardíaca, renal ou 
hepática; ou se você ou alguém da sua família tem ou já teve diabetes. Informe também o seu 
médico se você já teve que parar de tomar um medicamento para doença mental devido a efeitos 
colaterais graves.
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Informe o seu médico se estiver grávida, especialmente se estiver nos últimos meses de gravidez, ou se planeia 
engravidar ou está a amamentar. Se engravidar enquanto estiver a tomar risperidona, contacte o seu médico. A 
risperidona pode causar problemas em recém-nascidos após o parto se for tomada durante os últimos meses de 
gravidez.

se estiver a ser submetido a uma cirurgia, incluindo cirurgia dentária, informe o médico ou dentista que está a tomar 
risperidona.

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

você deve saber que o álcool pode aumentar a sonolência causada por este medicamento. Não beba álcool 
enquanto estiver a tomar risperidona.

você deve saber que pode apresentar hiperglicemia (aumento do açúcar no sangue) enquanto 
estiver tomando este medicamento, mesmo que ainda não tenha diabetes. Se você tem 
esquizofrenia, é mais provável que você desenvolva diabetes do que pessoas que não têm 
esquizofrenia, e tomar risperidona ou medicamentos semelhantes pode aumentar esse risco. 
Informe o seu médico imediatamente se tiver algum dos seguintes sintomas enquanto estiver a 
tomar risperidona: 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,

você deve saber que a risperidona pode dificultar o resfriamento do corpo quando fica muito quente ou o 
aquecimento quando fica muito frio. Informe o seu médico se você planeja fazer exercícios vigorosos ou se expor a 
temperaturas extremamente altas ou baixas.

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

se você tem fenilcetonúria (PKU, uma condição hereditária na qual uma dieta especial deve ser seguida para 
evitar danos ao seu cérebro que podem causar deficiência intelectual grave), você deve saber que os 
comprimidos de desintegração oral contêm fenilalanina.

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?

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?

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

náusea
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vômito

diarréia

constipação

azia

boca seca

saliva aumentada

aumento do apetite

ganho de peso

dor de estômago

ansiedade

agitação

inquietação

sonhando mais do que de costume

dificuldade em adormecer ou permanecer dormindo

aumento da mama ou descarga

períodos menstruais atrasados   ou perdidos

diminuição da capacidade sexual

problemas de visão

dores musculares ou articulares

pele seca ou descolorida

dificuldade em urinar

tonturas, sensação de instabilidade ou dificuldade em manter o equilíbrio

Alguns efeitos secundários podem ser graves. Se você apresentar algum dos seguintes sintomas ou 
aqueles listados na seção ADVERTÊNCIAS IMPORTANTES ou na seção PRECAUÇÕES ESPECIAIS, 
chame seu médico imediatamente:

febre

rigidez muscular

queda

confusão

pulso rápido ou irregular

sudorese

movimentos incomuns do seu rosto ou corpo que você não pode controlar

desmaio
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convulsões

movimentos lentos ou caminhada arrastada

irritação na pele

urticária

coceira

dificuldade em respirar ou engolir

ereção dolorosa do pênis que dura horas

A risperidona pode fazer com que as crianças ganhem mais peso do que o esperado e que meninos e adolescentes do sexo 

masculino tenham um aumento no tamanho dos seios. Converse com seu médico sobre os riscos de dar este medicamento ao seu 

filho.

A risperidona 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). Sempre armazene os comprimidos de 

desintegração oral em sua embalagem selada e use-os imediatamente após a abertura da embalagem.

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 desmaiou,
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teve uma convulsão, tem dificuldade para respirar ou não pode ser acordado, ligue imediatamente para os serviços de emergência no 911.

Os sintomas de sobredosagem podem incluir o seguinte:

sonolência

batimentos cardíacos rápidos, acelerados ou irregulares

dor de estômago

visão embaçada

desmaio

tontura

convulsões

Quais outras informações devo saber?

Mantenha todas as consultas com o seu médico e o laboratório. Seu médico pode solicitar certos exames de laboratório para 

verificar a resposta do seu corpo à risperidona.

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 de rands

Risperdal®Solução oral

Risperdal®Comprimidos

Risperdal®M-TAB®Comprimidos de desintegração oral
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para uso comercial deve ser autorizado pela ASHP.
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