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Rivastigmina
pronunciado como (ri va stig' meen)

por que este medicamento é prescrito?

A rivastigmina é usada para tratar a demência (um distúrbio cerebral que afeta a capacidade de lembrar, pensar com clareza, 

comunicar e realizar atividades diárias e pode causar alterações no humor e na personalidade) em pessoas com doença de 

Alzheimer (uma doença cerebral que destrói lentamente a memória e capacidade de pensar, aprender, comunicar e lidar com as 

atividades diárias). A rivastigmina também é usada para tratar a demência em pessoas com doença de Parkinson (uma doença do 

cérebro e do sistema nervoso com sintomas de desaceleração do movimento, fraqueza muscular, andar arrastado e perda de 

memória). A rivastigmina está em uma classe de medicamentos chamados inibidores da colinesterase. Melhora a função mental 

(como memória e pensamento), aumentando a quantidade de uma determinada substância natural no cérebro.

como este medicamento deve ser usado?

A rivastigmina vem como uma cápsula e solução (líquida) para tomar por via oral. Geralmente é tomado duas vezes ao dia 

com as refeições de manhã e à noite. 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 rivastigmina exatamente como indicado. Não 

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

O seu médico começará com uma dose baixa de rivastigmina e aumentará lentamente a sua dose, não mais do que uma vez 

a cada 2 semanas.

A rivastigmina pode melhorar a capacidade de pensar e lembrar ou retardar a perda dessas habilidades, mas não 

cura a doença de Alzheimer ou a demência em pessoas com doença de Parkinson. Continue a tomar rivastigmina 

mesmo que se sinta bem. Não pare de tomar rivastigmina sem falar com o seu médico.

Se estiver a tomar rivastigmina solução oral, peça ao seu farmacêutico ou médico uma cópia das instruções de 
utilização do fabricante. Leia atentamente estas instruções. Utilize sempre a seringa doseadora oral fornecida com a 
solução de rivastigmina para medir a sua dose. Fale com o seu médico ou farmacêutico se tiver dúvidas sobre como 
medir a sua dose de solução de rivastigmina.

A solução oral de rivastigmina pode ser engolida diretamente da seringa ou misturada com um líquido antes do uso. Misture com 

um pequeno copo de água, suco de frutas frio ou refrigerante. Certifique-se de mexer a mistura completamente. Não misture 

este medicamento com nenhum líquido além dos listados. Se o medicamento for misturado com água, suco ou refrigerante, deve 

ser tomado em até 4 horas.
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Para tomar uma dose de solução de rivastigmina, siga estes passos:

1. Retire a seringa de dosagem oral que acompanha este medicamento do estojo protetor.

2. Empurre para baixo e gire a tampa resistente a crianças para abrir o frasco da solução de rivastigmina.

3. Coloque a ponta da seringa oral na abertura da tampa branca na parte superior do frasco.

4. Enquanto segura a seringa para cima, puxe o êmbolo para cima até a marca na seringa que corresponde à 
sua dose.

5. Verifique se há bolhas de ar no líquido na seringa. Se houver grandes bolhas de ar, mova suavemente o êmbolo da seringa para cima 

e para baixo algumas vezes. Não se preocupe com algumas pequenas bolhas de ar.

6. Certifique-se de que o êmbolo está na marca da seringa que corresponde à sua dose.

7. Retire a seringa para uso oral do frasco puxando-a para cima.

8. Engula a sua dose diretamente da seringa ou misture-a com o líquido que escolheu. Beba ou 
engula toda a solução.

9. Limpe a parte externa da seringa para uso oral com um lenço de papel limpo e coloque a seringa de volta no estojo.

10. Feche a tampa resistente a crianças do frasco do medicamento.

outros usos para este medicamento

A rivastigmina também é usada às vezes para tratar a demência de corpos de Lewy (uma condição na qual o cérebro desenvolve 

estruturas proteicas anormais e o cérebro e o sistema nervoso são destruídos ao longo do tempo). Converse com seu médico 

sobre os possíveis riscos de usar este medicamento para sua condição.

Que precauções especiais devo seguir?

Antes de tomar rivastigmina,

informe o seu médico e farmacêutico se você já teve uma reação alérgica à rivastigmina após tomar a cápsula ou 
solução oral ou usar o adesivo para a pele, qualquer outro medicamento ou qualquer um dos ingredientes da solução 
ou cápsulas de rivastigmina. Peça ao seu farmacêutico uma lista dos ingredientes.

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: anti-histamínicos; aspirina e outros medicamentos anti-inflamatórios não esteróides 
(AINEs), como ibuprofeno (Advil, Motrin) e naproxeno (Aleve, Naprosyn); betanecol (Duvoid, Urecolina); ipratrópio 
(Atrovent, em Combivent, DuoNeb); e medicamentos para a doença de Alzheimer, glaucoma, doença do intestino 
irritável, enjôo, úlceras ou problemas urinários. Seu médico pode precisar alterar as doses de seus medicamentos ou 
monitorá-lo cuidadosamente quanto a efeitos colaterais.

informe o seu médico se você pesa menos de 50 kg, se você tem ou já teve asma, úlceras, batimentos cardíacos 
anormais ou outras doenças cardíacas, hepáticas, renais ou pulmonares.

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

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

Que instruções dietéticas especiais devo seguir?
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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.

Se você deixar de tomar rivastigmina por mais de alguns dias, converse com seu médico antes de começar a tomá-la novamente. 

Você provavelmente terá que recomeçar a tomá-lo em uma dose mais baixa.

Quais efeitos colaterais esse medicamento pode causar?

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

náusea

vômito

perda de apetite

azia ou indigestão

dor de estômago

perda de peso

diarréia

constipação

gás

fraqueza

tontura

dor de cabeça

Cansaço extremo

falta de energia

tremor ou piora do tremor

aumento da sudorese

dificuldade em adormecer ou permanecer dormindo

confusão

Alguns efeitos secundários podem ser graves. Os seguintes sintomas são incomuns, mas se você 
tiver algum deles, ligue para o seu médico imediatamente:

irritação na pele

urticária
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dificuldade em respirar ou engolir

fezes pretas e alcatroadas

sangue vermelho nas fezes

vômito sangrento

vomitando material que se parece com borra de café

dificuldade em urinar

dor ao urinar

convulsões

depressão

ansiedade

comportamento agressivo

ouvir vozes ou ver coisas que não existem

movimentos incontroláveis   e contrações musculares

A rivastigmina 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). Armazenar a solução de rivastigmina 

na posição vertical. Não coloque a solução de rivastigmina no congelador nem permita que a solução de rivastigmina 

congele.

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]

https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a602009.html 4/6

http://www.fda.gov/Safety/MedWatch
http://goo.gl/c4Rm4p
http://www.upandaway.org/


14/04/22, 16h37 Rivastigmina: Informações sobre medicamentos MedlinePlus

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

saliva aumentada

sudorese

batimento cardíaco lento

incapacidade de reter a urina

pensamento e movimento lentos

tontura

desmaio

visão embaçada

dificuldade para respirar

perda de consciência

apreensão

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. 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

Exelon®
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