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Ropinirol
pronunciado como (roe pin' i role)

por que este medicamento é prescrito?

O ropinirol é usado sozinho ou com outros medicamentos para tratar os sintomas da doença de Parkinson (DP; um 

distúrbio do sistema nervoso que causa dificuldades de movimento, controle muscular e equilíbrio), incluindo 

tremores de partes do corpo, rigidez, movimentos lentos, e problemas de equilíbrio. O ropinirol também é usado 

para tratar a síndrome das pernas inquietas (SPI ou síndrome de Ekbom; uma condição que causa desconforto nas 

pernas e um forte desejo de mover as pernas, especialmente à noite e ao sentar ou deitar). Ropinirol está em uma 

classe de medicamentos chamados agonistas da dopamina. Funciona agindo no lugar da dopamina, uma substância 

natural do cérebro que é necessária para controlar o movimento.

como este medicamento deve ser usado?

Ropinirol vem como um comprimido e um comprimido de liberação prolongada (ação prolongada) para tomar por via oral. O ropinirol 

pode ser tomado com alimentos para evitar dores de estômago. Quando o ropinirol é usado para tratar a doença de Parkinson, o 

comprimido normal é geralmente tomado três vezes ao dia e o comprimido de liberação prolongada é tomado uma vez ao dia. Quando o 

ropinirol é usado para tratar a síndrome das pernas inquietas, o comprimido normal é geralmente tomado uma vez ao dia, 1 a 3 horas 

antes de dormir. Os comprimidos de liberação prolongada de ropinirol não são usados   para tratar a síndrome das pernas inquietas. 

Tome ropinirol 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 ropinirol exatamente como indicado. Não tome mais ou menos 

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

Existem outros medicamentos que têm nomes semelhantes ao nome comercial do ropinirol. Você deve ter certeza 

de que recebe ropinirol e não um dos medicamentos semelhantes sempre que preencher sua receita. Certifique-

se de que a receita que seu médico lhe dá é clara e fácil de ler. Você deve saber o nome do seu medicamento e 

por que o está tomando. Se você acha que recebeu o medicamento errado, converse com seu farmacêutico. Não 

tome nenhum medicamento a menos que tenha certeza de que é o medicamento que seu médico receitou.

Engula os comprimidos de liberação prolongada inteiros; não os parta, mastigue ou esmague.

O seu médico começará com uma dose baixa de ropinirol e aumentará gradualmente a sua dose para ajudar a controlar os 

seus sintomas. Se estiver a tomar ropinirol para tratar a doença de Parkinson, o seu médico provavelmente não aumentará a 

sua dose mais do que uma vez por semana. Se está a tomar ropinirol para tratar as pernas inquietas
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síndrome, o seu médico provavelmente irá aumentar a sua dose após 2 dias, novamente no final da primeira 

semana, e depois não mais do que uma vez por semana. Pode levar várias semanas antes de atingir uma dose que 

funcione para você. Se estiver a tomar ropinirol para tratar a síndrome das pernas inquietas, poderá receber um kit 

inicial que contém comprimidos de doses crescentes a tomar durante as primeiras 2 semanas do seu tratamento. A 

dose de medicamento que você precisará depende de quão bem seu corpo responde à medicação e pode ser 

diferente das doses contidas no kit. O seu médico dir-lhe-á como utilizar o kit e se deve tomar todos os comprimidos 

que contém. Siga cuidadosamente as instruções do seu médico.

O ropinirol controla os sintomas da doença de Parkinson e da síndrome das pernas inquietas, mas não cura essas 

condições. Continue a tomar ropinirol mesmo que se sinta bem. Não pare de tomar ropinirol sem falar com o seu 

médico. Se estiver a tomar ropinirol e parar subitamente de tomar a medicação, pode sentir febre, rigidez muscular, 

sudorese, confusão, dor, falta de interesse ou preocupação pelas atividades habituais ou coisas de que 

normalmente gosta, ansiedade, depressão, cansaço, dificuldade adormecer ou permanecer dormindo e outros 

sintomas. Se o seu médico lhe pedir para parar de tomar ropinirol, o seu médico provavelmente irá diminuir a sua 

dose gradualmente, ao longo de 7 dias.

Se você parar de tomar ropinirol por qualquer motivo, não comece a tomar a medicação novamente sem falar com seu médico. 

O seu médico provavelmente irá querer aumentar a sua dose novamente de forma gradual.

Peça ao seu farmacêutico ou médico uma cópia das informações do fabricante para o paciente.

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 ropinirol,

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

ingredientes dos comprimidos de ropinirol ou comprimidos de liberação prolongada. Peça ao seu médico ou farmacêutico uma lista 

dos ingredientes dos comprimidos de ropinirol de libertação prolongada.

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 ('elevadores de humor'); antipsicóticos (medicamentos para doenças 
mentais); cimetidina (Tagamet, Tagamet HB); antibióticos de fluoroquinolona tais como ciprofloxacina (Cipro) e 
norfloxacina (Noroxin); fluvoxamina (Luvox); terapia de reposição hormonal e contraceptivos hormonais (pílula 
anticoncepcional, adesivos, anéis e injeções); insulina; lansoprazol (Prevacid); levodopa (em Sinemet, em Stalevo); 
medicamentos para ansiedade e convulsões; medicamentos que causam sonolência; metoclopramida (Reglan); 
mexiletina (Mexitil); modafanil (Provigil); nafcilina; omeprazole (Prilosec, Zegerid); sedativos; pílulas para dormir; e 
tranquilizantes. Seu médico pode precisar alterar as doses de seus medicamentos ou monitorá-lo cuidadosamente 
quanto a efeitos colaterais. Certifique-se de informar o seu médico ou farmacêutico se parar de tomar qualquer 
medicamento enquanto estiver a tomar ropinirol.

informe o seu médico se você já teve uma vontade de jogar difícil de controlar e se você tem ou já teve 
sonolência diurna inesperada ou um distúrbio do sono diferente da síndrome das pernas inquietas; pressão 
arterial alta ou baixa; um transtorno psicótico (doença mental que causa pensamentos ou percepções anormais); 
ou doença cardíaca, hepática ou renal.
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informe o seu médico se estiver grávida ou planeia engravidar. Se engravidar enquanto estiver a tomar ropinirol, 
contacte o seu médico. Informe também o seu médico se estiver a amamentar. Ropinirol pode diminuir a 
quantidade de leite materno.

deve saber que o ropinirol pode deixá-lo sonolento ou pode fazer com que adormeça subitamente durante 
as suas atividades diárias regulares. Você pode não se sentir sonolento ou ter outros sinais de alerta antes 
de adormecer de repente. Não dirija um carro, opere máquinas, trabalhe em altura ou participe de 
atividades potencialmente perigosas no início do seu tratamento até saber como a medicação o afeta. Se 
você adormecer de repente enquanto estiver fazendo algo como assistir televisão, conversar, comer ou 
andar de carro, ou se ficar muito sonolento, especialmente durante o dia, ligue para o seu médico. Não 
dirija, trabalhe em lugares altos ou opere máquinas até falar com seu médico.

lembre-se que o álcool pode aumentar a sonolência causada por este medicamento. Informe o seu médico se você bebe 
regularmente bebidas alcoólicas.

informe o seu médico se você usa produtos de tabaco. Contacte o seu médico se começar ou parar de fumar 
durante o tratamento com ropinirol. Fumar pode diminuir a eficácia deste medicamento.

você deve saber que algumas pessoas que tomaram ou usaram medicamentos como o ropinirol desenvolveram impulsos 
intensos ou comportamentos que eram compulsivos ou incomuns para eles, como jogos de azar, aumento dos impulsos ou 
comportamentos sexuais, compras excessivas e compulsão alimentar. Ligue para o seu médico se tiver um desejo de jogar 
difícil de controlar, se tiver desejos intensos de fazer compras, comer, fazer sexo ou jogar, ou se for incapaz de controlar seu 
comportamento. Informe os membros da sua família sobre esse risco para que eles possam chamar o médico mesmo que 
você não perceba que seu jogo ou qualquer outro impulso intenso ou comportamento incomum se tornou um problema.

você deve saber que o ropinirol pode causar tonturas, vertigens, náuseas ou sudorese quando você se levanta 
muito rapidamente de uma posição sentada ou deitada. Isso é mais comum quando você começa a tomar 
ropinirol ou com um aumento na dose de ropinirol. Para evitar esse problema, levante-se da cadeira ou da 
cama lentamente, apoiando os pés no chão por alguns minutos antes de se levantar.

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?

Se estiver a tomar comprimidos regulares de ropinirol para tratar a doença de Parkinson e falhar 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.

Se estiver a tomar comprimidos regulares de ropinirol para tratar a síndrome das pernas inquietas e falhar uma dose, ignore a 

dose esquecida. Tome a sua dose regular 1 a 3 horas antes da próxima hora de dormir. Não duplique a próxima dose para 

compensar a dose esquecida.

Se estiver a tomar ropinirol comprimidos de libertação prolongada para tratar a doença de Parkinson e se esquecer de uma 

dose, tome a dose esquecida assim que se lembrar. Retorne ao seu esquema posológico regular no dia seguinte. 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?
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Ropinirol pode causar efeitos colaterais. Informe o seu médico se algum destes sintomas for 
grave ou não desaparecer:

náusea

vômito

dor de estômago

azia ou gases

diarréia

constipação

diminuição do apetite

perda de peso

tontura

sonolência

cansaço

fraqueza

dor de cabeça

sudorese ou rubor

confusão

dificuldade em lembrar ou se concentrar

ansiedade

movimentos corporais descontrolados e repentinos

agitação de uma parte do seu corpo que você não pode controlar

sensibilidade diminuída (resposta) ao toque

necessidade frequente ou urgente de urinar

dificuldade em urinar ou dor ao urinar

nos homens, dificuldade em alcançar ou manter uma ereção

dor nas costas, músculos ou articulações

dor, queimação, dormência ou formigamento nas mãos ou pés

inchaço das mãos, braços, pés, tornozelos ou pernas

boca seca

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

alucinações (ver coisas ou ouvir vozes que não existem)

sentindo-se incomumente desconfiado dos outros
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confusão

comportamento agressivo ou hostil

ter pensamentos estranhos ou crenças que não têm base na realidade

agitação

desmaio

dor no peito

batimentos cardíacos lentos, rápidos ou irregulares

irritação na pele

urticária

coceira

inchaço da face, lábios, boca, língua ou garganta

falta de ar

dificuldade em engolir ou respirar

visão dupla ou outras alterações na visão

Algumas pessoas que tomam ropinirol e outros medicamentos semelhantes desenvolveram alterações fibróticas (cicatrização ou 

espessamento) em seus pulmões e válvulas cardíacas. Ainda não se sabe se este problema é causado pelo ropinirol. Converse 

com seu médico sobre o risco de tomar este medicamento.

O ropinirol 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 da luz solar direta, 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
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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 podem incluir:

náusea

vômito

tontura

desmaio

alucinações (ver coisas ou ouvir vozes que não existem)

pesadelos

sonolência

confusão

sudorese

medo quando em um espaço pequeno ou fechado

movimentos do corpo que são difíceis de controlar

batimentos cardíacos rápidos, irregulares ou acelerados

dor no peito

fraqueza

tosse

agitação

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.
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nomes de rands

Reequipar®¶

Reequipar®XG¶

¶ -Este produto de marca não está mais no mercado. Alternativas genéricas podem estar disponíveis.
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