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RESUMO DAS CARACTERÍSTICAS DO MEDICAMENTO 
 
 
1. NOME DO MEDICAMENTO 
 
LACTATO DE RINGER BRAUN, SOLUÇÃO PARA PERFUSÃO 
 
 
2. COMPOSIÇÃO QUALITATIVA E QUANTITATIVA 
 
1000 ml de solução contêm 
 
Cloreto de sódio    6,00 g 
Solução de lactato de sódio (50% p/p)  6,24 g 
(equivalente a 3,12 g de lactato de sódio) 
Cloreto de potássio    0,40 g 
Cloreto de cálcio di-hidratado   0,27 g 
 
Concentrações de eletrólitos: 
Sódio     131    mmol/l (131 mEq/l) 
Potássio        5,4 mmol/l (5,4 mEq/l) 
Cálcio         1,8 mmol/l (3,6 mEq/l) 
Cloro     112    mmol/l (112 mEq/l) 
Lactato      28    mmol/l (28 mEq/l) 
 
Excipientes 
 
Lista completa de excipientes, ver secção 6.1. 
 
 
3. FORMA FARMACÊUTICA 
 
Solução para perfusão. 
Solução aquosa límpida, incolor 
 
Osmolaridade teórica:   277 mOsm/l 
Acidez (titulada a pH 7,4):   < 1 mmol/l 
pH:     5,0 – 7,0 
 
 
4. INFORMAÇÕES CLÍNICAS 
 
4.1 Indicações terapêuticas 
 
- Reposição de fluidos em condições de equilíbrio ácido-base não perturbado ou de 
acidose leve 
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- Desidratação isotónica e hipotónica 
- Reposição de volume intravascular de curto prazo 
- Solução veículo de concentrados de eletrólitos e de medicamentos compatíveis. 
 
4.2 Posologia e modo de administração 
 
Posologia 
A dosagem da solução depende das necessidades em fluidos e eletrólitos do doente, da 
sua idade, peso, situação clínica e estado fisiológico (ácido-base). 
 
As dosagens recomendadas são: 
 
Adultos e adolescentes 
 
Dose máxima diária  
Até 40 ml por kg de peso corporal (PC) por dia, correspondente a 5,24 mmol de sódio por 
kg de PC por dia e máx. de 0,22 mmol de potássio por kg de PC por dia. 
 
Velocidade máxima de perfusão: 
A velocidade de perfusão deve ser ajustada de acordo com a situação clínica do doente. 
A velocidade de perfusão não deve normalmente exceder os seguintes valores: 5 ml por 
kg de PC por hora 
 
Doentes pediátricos 
 
Dosagem recomendada para bebés e crianças: 
20 ml – 100 ml por kg de PC por dia, correspondente a 2,6 – 13 mmol de sódio por kg de 
PC por dia e 0,08-0,54 mmol de potássio por kg de PC por dia. 
 
Velocidade de perfusão máxima 
em média 5 ml por kg de PC por hora, mas o valor varia com a idade: 
6 – 8 ml por kg de PC por hora para bebés1 
4 – 6 ml por kg de PC por hora para crianças pequenas1 
2 – 4 ml por kg de PC por hora para crianças em idade escolar2 
1bebés e crianças pequenas: intervalo de idades 28 dias a 23 meses 
2crianças em idade escolar: intervalo de idades 2 anos a 11 anos 
 
Doentes idosos 
Basicamente aplica-se a mesma dosagem que para os adultos, mas deve ter-se cuidado 
em doentes que sofram de patologias adicionais tais como insuficiência cardíaca ou renal 
que podem estar frequentemente associadas à idade avançada. 
 
Doentes com queimaduras 
De modo a calcular as necessidades de fluidos para os doentes queimados, de acordo com 
Parkland, os seguintes valores podem ser utilizados como orientação: 
 



APROVADO EM 

 30-09-2014 

 INFARMED 

 

 

Adultos 
Durante as primeiras 24 h o Lactato de Ringer Braun é administrado numa quantidade de 
4 ml/kg de PC/% de queimadura. 
 
Crianças 
Durante as primeiras 24 h o Lactato de Ringer Braun é administrado numa quantidade de 
3 ml/kg de PC/% de queimadura. O volume que se segue é adicionado como manutenção 
para crianças de acordo com o seu peso: 
- para crianças com peso entre 0 – 10 kg a quantidade é de 4 ml/kg de PC/h; 
- para crianças com peso entre 10 – 20 kg a quantidade é de 40 ml /h + 2 ml/kg de PC/h; 
- para crianças com peso superior a 20 kg, a quantidade é de 60 ml/h + 1 ml/kg de PC/h. 
 
Utilização como solução veículo 
Se o Lactato de Ringer Braun for utilizado como solução veículo de concentrados de 
eletrólitos e de medicamentos compatíveis, devem ser observadas as instruções de 
utilização relativas ao medicamento a adicionar. 
 
Modo de administração 
 
Via intravenosa 
 
Para precauções relativas à perfusão sob pressão, ver secção 4.4. 
 
4.3 Contraindicações 
 
- Limitação da utilização de lactato em situações de hiperlactatemia (ver também secção 
4.4) 
- Hiperhidratação 
Esta solução não é indicada para o tratamento da acidose metabólica grave. 
 
4.4 Advertências e precauções especiais de utilização 
 
Esta solução deve ser sempre administrada com especial cuidado nas seguintes 
condições: 
- desidratação hipertónica 
- hipercalemia 
- hiponatremia 
- hipercloremia 
- hipercalcemia 
- insuficiência hepática 
Perfusões de grande volume devem ser utilizadas apenas sob monitorização específica 
em doentes com insuficiência cardíaca, renal ou pulmonar, edema pulmonar ou cerebral. 
A utilização de lactato pode estar limitada na presença de hipoxia ou de insuficiência 
hepática. 
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O Lactato de Ringer Braun contém uma quantidade de potássio que é semelhante à 
concentração fisiológica de potássio no sangue humano. No entanto não é adequado para 
o tratamento de doentes com deficiência grave de potássio. 
Como a solução contém iões metabolizáveis (p. ex. lactato) pode provocar alcalose 
metabólica. Portanto, a solução deve ser administrada com cuidado em doentes com 
alcalose metabólica. 
 
Soluções que contenham cloreto de sódio devem ser administradas com cuidado a 
doentes com 
insuficiência cardíaca, edema periférico ou hiperhidratação extracelular, 
hipertensão, função renal comprometida, eclampsia ou pré-eclampsia, aldosteronismo ou 
outras patologias ou tratamento (p. ex. corticoides / esteroides) associados à retenção de 
sódio (ver também secção 4.5). 
 
Soluções que contenham sais de potássio devem ser administradas com cuidado a doentes 
com cardiopatias, doenças que predisponham a hipercalemia, tais como insuficiência 
renal ou cortico-supra-renal, desidratação aguda, ou destruição generalizada de tecidos 
como aquela que ocorre em queimaduras graves. 
 
Devido à presença de cálcio: 
Deve ser tido cuidado para prevenir o extravasamento durante a perfusão por via 
intravenosa. 
A solução deve ser dada com cuidado a doentes com função renal comprometida ou com 
doenças associadas a concentrações elevadas de vitamina D tal como a sarcoidose. 
Portanto deve ser evitada a administração de soluções que contenham cálcio em doentes 
com nefrólitos ou com antecedentes de nefrólitos. 
No caso de transfusão de sangue concomitante, a solução não deve ser administrada 
através do mesmo equipamento de perfusão. 
 
Doentes com hiponatremia crónica: 
Uma correção demasiado rápida dos níveis séricos de sódio deve ser evitada em doentes 
com hiponatremia crónica uma vez que subidas rápidas dos níveis séricos de sódio 
podem, em casos raros, levar a efeitos adversos osmóticos, p.ex. a síndrome de 
desmielinização osmótica. 
 
Doentes pediátricos 
A solução deve ser administrada sempre com especial cuidado a recém-nascidos com 
menos de 3 meses. 
 
Utilização como solução veículo 
Por favor tome nota: Se esta solução for utilizada como solução veículo a informação de 
segurança do aditivo fornecida pelo respetivo fabricante deve ser tomada em 
consideração. 
 
A monitorização clínica deve incluir controlo dos níveis séricos de eletrólitos, equilíbrio 
ácido-base e equilíbrio hídrico. 
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O lactato sérico deve ser monitorizado com cuidado e se houver acumulação de lactato 
durante a perfusão, a dosagem e a velocidade de perfusão devem ser reduzidas ou 
eventualmente suspensa a administração da solução. 
 
Apenas para frascos de polietileno e sacos de plástico: 
Em caso de perfusão sob pressão, que pode ser necessária em emergências com risco de 
vida, deve ser retirado todo o ar do recipiente de plástico e do equipamento de perfusão 
antes de a solução ser administrada. 
 
4.5 Interações medicamentosas e outras formas de interação 
 
A administração de Lactato de Ringer Braun de acordo com as indicações e 
contraindicações recomendadas não eleva as concentrações plasmáticas dos eletrólitos 
que a solução contém. Em caso de aumento da concentração de qualquer eletrólito devido 
a outras causas as seguintes interações devem ser consideradas. 
 
- Relacionadas com sódio 
Os corticoides/esteroides e a carbenoxolona podem estar associados à retenção de sódio e 
de água (com edema e hipertensão). 
 
- Relacionadas com potássio 
O suxametónio, diuréticos poupadores de potássio (amilorida, espironolactona, 
triamterene, isolados ou em combinação), Inibidores da ECA (p.ex. captopril, enalapril), 
antagonistas dos recetores da Angiotensina II (p.ex. valsartan, losartan), tacrolimus, 
ciclosporina podem aumentar a concentração de potássio no plasma e conduzir a 
hipercalemia potencialmente fatal em particular em caso de falência renal que aumenta o 
efeito hipercalémico. 
 
- Relacionadas com cálcio 
Os glicosídeos digitálicos (glicosídeos cardíacos) podem ser sujeitos a uma potenciação 
dos seus efeitos durante uma hipercalcemia e levar a arritmia cardíaca grave ou fatal. 
Os diuréticos tiazídicos e a Vitamina D administrados em simultâneo com cálcio podem 
induzir hipercalcemia. 
 
- Se bifosfonatos, fluoretos, várias fluoroquinolonas e tetraciclinas forem administrados 
simultaneamente com soluções que contenham cálcio a biodisponibilidade (absorção 
reduzida) dos medicamentos mencionados anteriormente poderá ser reduzida. 
 
- Relacionadas com lactato 
A administração de bicarbonato ou de um precursor do bicarbonato tal como o lactato 
conduz à alcalinização da urina com depuração renal aumentada de medicamentos 
acídicos (p.ex. ácido salicílico). A semivida de medicamentos básicos – em especial de 
simpaticomiméticos (p.ex. efedrina, pseudoefedrina) e de estimulantes (p.ex. sulfato de 
dexanfetamina, cloridrato de fenfluramina) será prolongada se forem administradas em 
simultâneo soluções contendo lactato. 
População pediátrica 
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Não existem características especiais 
 
4.6 Fertilidade, gravidez e aleitamento 
 
Gravidez 
Existe uma quantidade limitada de dados (menos de 300 resultados de gravidezes) 
relacionados com a utilização dos componentes de Lactato de Ringer Braun em mulheres 
grávidas. Estudos em animais não indicam efeitos nocivos diretos ou indiretos em relação 
a toxicidade reprodutiva (ver secção 5.3). 
Uma vez que todos os componentes de Lactato de Ringer Braun se encontram 
naturalmente presentes no organismo e as suas propriedades bioquímicas são bem 
conhecidas, o medicamento pode ser utilizado como indicado. No entanto, deve utilizar-
se com cuidado em casos de toxemia da gravidez. 
 
Amamentação 
O cálcio é excretado no leite materno, mas em doses terapêuticas de Lactato de Ringer 
Braun não se preveem efeitos em recém-nascidos/bebés em amamentação. Portanto o 
Lactato de Ringer Braun pode ser utilizado durante a amamentação. 
 
Fertilidade 
Não existem precauções especiais. 
 
4.7 Efeitos sobre a capacidade de conduzir e utilizar máquinas 
 
Este medicamento não tem influência na capacidade de conduzir e utilizar máquinas. 
 
4.8 Efeitos indesejáveis 
 
Durante a administração do injectável de Lactato de Ringer Braun, foram reportados os 
seguintes efeitos indesejáveis: 
 
Muito frequentes: 
Reacções alérgicas ou anafilácticas/sintomas anafilactóides tais como urticária 
generalizada, erupção cutânea e eritema e comichão/prurido; edema da pele, edema 
periorbital facial e/ou edema da laringe (edema de Quincke). 
Congestão nasal, tosse, espirros, broncospasmo e/ou dificuldade em respirar. 
 
Frequentes: 
Tensão peitoral, dor no peito, com taquicardia ou bradicardia. 
Foi relatado prurido em cerca de 10% dos doentes a quem foi administrada a solução de 
Lactato de Ringer. 
 
Hiperhidratação e insuficiência cardíaca são muito frequentes em doentes com 
perturbações cardíacas ou edema pulmonar. 
 
Também foram muito frequentemente reportados distúrbios electrolíticos. 
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As perfusões de Lactato induzem frequentemente sentimentos de ansiedade, tendo sido 
reportados alguns casos de ataque de pânico. 
 
A ocorrência de convulsões poderá ser precipitada pela alcalose induzida pelo lactato, no 
entanto tal efeito não é frequente. 
 
As reacções adversas podem estar associadas à técnica de administração, incluindo 
resposta febril, infecção no local da injecção, dor ou reacção local, irritação venosa, 
trombose venosa ou flebite a partir do local da injecção, extravasação e hipervolemia. 
 
As reacções adversas podem estar associadas aos medicamentos adicionados à solução; a 
natureza do aditivo determinará a probabilidade de outros efeitos indesejáveis. 
 
No caso da ocorrência de efeitos indesejáveis, a perfusão deve ser interrompida. 
 
Notificação de suspeitas de reações adversas 
A notificação de suspeitas de reações adversas após a autorização do medicamento é 
importante, uma vez que permite uma monitorização contínua da relação benefício-risco 
do medicamento. Pede-se aos profissionais de saúde que notifiquem quaisquer suspeitas 
de reações adversas diretamente ao INFARMED, I.P.: 
 
INFARMED, I.P.  
Direção de Gestão do Risco de Medicamentos 
Parque da Saúde de Lisboa, Av. Brasil 53 
1749-004 Lisboa 
Tel: +351 21 798 71 40 
Fax: + 351 21 798 73 97 
Sítio da internet: http://extranet.infarmed.pt/page.seram.frontoffice.seramhomepage,  
E-mail: farmacovigilancia@infarmed.pt 
 
4.9 Sobredosagem 
 
A sobredosagem ou uma administração demasiado rápida poderá levar à sobrecarga de 
sódio e água com o risco de edema, particularmente no caso de existir uma deficiente 
excreção de sódio. Neste caso poderá ser necessária uma diálise extrarenal. 
 
A administração excessiva de potássio pode conduzir a hipercaliémia, sobretudo em 
doentes com insuficiência renal. Os sintomas incluem parestesias das extremidades, 
fraqueza muscular, paralisia, arritmias cardíacas, bloqueios da condução cardíaca, 
paragem cardíaca e confusão mental. 
 
A administração excessiva de sais de cálcio pode conduzir a hipercalcémia. Os sintomas 
de hipercalcémia podem incluir anorexia, náuseas, vómitos, obstipação, dor abdominal, 
fraqueza muscular, distúrbios mentais, polidipsia, poliúria, nefrocalcinose, cálculos renais 
e, em casos graves, arritmias cardíacas e coma. A injeção intravenosa demasiado rápida 
de sais de cálcio pode também levar a vários dos sintomas da hipercalcémia, bem como a 
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sensação de gosto a giz, afrontamentos e vasodilatação periférica. A hipercalcémia ligeira 
assintomática geralmente é resolvida suspendendo a administração de cálcio e de outros 
fármacos que possam contribuir, tais como a vitamina D. Se a hipercalcémia é grave, é 
necessário tratamento urgente (como por exemplo, diuréticos da ansa, hemodiálise, 
calcitonina, bifosfonatos, edetato trissódico). 
 
A administração excessiva de lactato de sódio pode conduzir a hipocaliémia e a alcalose 
metabólica, sobretudo em doentes com insuficiência renal. Os sintomas podem incluir 
alterações do humor, fadiga, dispneia, fraqueza muscular e arritmias. Podem surgir, 
sobretudo em doentes hipocalcémicos, hipertonicidade muscular, fasciculações e tetania. 
O tratamento da alcalose metabólica associada à sobredosagem de bicarbonato consiste 
sobretudo na correção apropriada do equilíbrio hidroeletrolítico. A reposição de cálcio, 
cloreto e potássio pode ser de especial importância.  
 
Quando a sobredosagem está relacionada com a medicação adicionada à solução 
perfundida, os sinais e sintomas da sobredosagem estarão relacionados com a natureza do 
aditivo adicionado. Na eventualidade de sobredosagem acidental, o tratamento deve ser 
suspenso, e devem ser pesquisados no doente os sinais e sintomas próprios, relacionados 
com o fármaco administrado. Devem ser fornecidas as medidas sintomáticas e de suporte 
relevantes, conforme necessário. 
Propriedades farmacológicas 
Propriedades farmacodinâmicas 
 
Classificação Farmacoterapêutica: Grupo 12.2.8 – Corretivo das alterações 
hidroelectrolíticas. Outros 
Código ATC: B05B B01 
 
Mecanismo de ação 
A solução contém os iões essenciais presentes no líquido extracelular. Assim, as 
propriedades farmacodinâmicas dos iões que a solução contém (sódio, potássio, cálcio, 
cloro, lactato) são as mesmas que se observam na fisiologia normal. 
 
O lactato é um substrato chave no metabolismo intermédio. Entre outros, é convertido em 
bicarbonato por oxidação, exercendo um ligeiro efeito alcalinizante. 
 
Efeito farmacodinâmico 
O Lactato de Ringer Braun tem uma composição em eletrólitos semelhante à do líquido 
extracelular (omitindo algumas diferenças menores). É utilizado para a correção das 
alterações do equilíbrio eletrolítico sérico e ácido-base. Os eletrólitos são administrados 
de modo a atingir ou manter uma situação osmótica normal tanto no espaço extra como 
intracelular. 
 
Dada a sua distribuição (ver abaixo) a solução tem um efeito hemodinâmico restrito. 
 
Devido à proporção de aniões metabolizáveis o Lactato de Ringer Braun é especialmente 
indicado em doentes com tendência para a acidose. 
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Propriedades farmacocinéticas 
Absorção 
Uma vez que os componentes de Lactato de Ringer Braun são perfundidos por via 
intravenosa a sua biodisponibilidade é de 100%. 
 
Distribuição 
A administração de Lactato de Ringer Braun resulta diretamente na repleção do espaço 
intersticial que constitui cerca de 2/3 do espaço extracelular. Apenas 1/3 do volume 
administrado permanece no espaço intravascular. Assim, a solução tem um efeito 
hemodinâmico restrito. 
 
Biotransformação, eliminação 
O potássio, o sódio e o cloro são excretados principalmente na urina mas são perdidas 
pequenas quantidades através da pele e também do trato intestinal. A cirurgia em 
particular resulta em excreção urinária aumentada de potássio ao mesmo tempo que a 
água e o sódio são retidos. 
 
O cálcio é excretado principalmente através dos rins em funcionamento normal. Pequenas 
quantidades são perdidas através da pele, do cabelo, e das unhas. O cálcio atravessa a 
placenta e é excretado no leite materno. 
 
O lactato é convertido em bicarbonato e CO2, ambos constituintes normais do organismo. 
As concentrações plasmáticas de bicarbonato e de lactato são reguladas pelos rins e a 
concentração plasmática de CO2 é regulada pelos pulmões. O metabolismo do lactato é 
afetado em estados de hipoxia e de insuficiência hepática. 
 
 
5.3 Dados de segurança pré-clínica 
Os dados não-clínicos para os componentes individuais de Lactato de Ringer Braun não 
revelam riscos especiais para o ser humano, segundo estudos de farmacologia de 
segurança, toxicidade de dose repetida, genotoxicidade, potencial carcinogénico, 
toxicidade reprodutiva e desenvolvimento. 
 
 
6. INFORMAÇÕES FARMACÊUTICAS 
 
6.1 Listas dos excipientes 
 
Água para preparações injetáveis. 
 
6.2 Incompatibilidades 
 
Medicamentos que contenham oxalato, fosfato ou carbonato/bicarbonato podem provocar 
precipitação quando misturados com Lactato de Ringer Braun. 
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Não devem ser adicionados outros medicamentos ou substâncias à solução sem que se 
conheça a sua compatibilidade e se saiba que a diluição foi realizada em condições de 
assepsia. 
 
6.3 Prazo de validade 
 
- não aberto 
Frasco de polietileno:  3 anos 
Saco de plástico: 2 anos 
 
- após a primeira abertura 
Não aplicável, ver secção 6.6 
 
- após mistura de aditivos 
Do ponto de vista microbiológico, a solução deve ser utilizada de imediato. Se não for 
utilizada de imediato, os períodos de conservação em uso e as condições antes da 
utilização serão da responsabilidade do utilizador e, normalmente, não devem ser 
superiores a 24 horas entre 2ºC e 8ºC, a não ser que a diluição tenha sido efetuada em 
condições assépticas controladas e validadas. 
 
6.4 Precauções especiais de conservação 
 
Conservar a temperatura inferior a 25ªC 
 
Para condições de conservação após mistura de aditivos com o medicamento, ver secção 
6.3. 
 
6.5 Natureza e conteúdo do recipiente 
 
- Frascos de polietileno de baixa densidade (LDPE),  
volume: 500 ml, 1000 ml 
disponível em embalagens de 10 x 500 ml, 10 x 1000 ml 
 
- Sacos de plástico de cinco camadas laminadas selados com rolha de borracha de 
halogenobutilo em saco protetor secundário 
volume: 100 ml, 250 ml, 500 ml, 1000 ml 
disponível em embalagens de 1 x 100 ml, 1 x 250 ml , 1 x 500 ml , 1 x 1000 ml, 20 x 100 
ml, 20 x 250 ml, 20 x 500 ml, 10 x 1000 ml 
 
É possível que não sejam comercializadas todas as apresentações. 
 
6.6 Precauções especiais de eliminação e manuseamento 
 
Não existem requisitos especiais para a eliminação. 
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A utilizar apenas se a solução se encontrar límpida, incolor e se o recipiente e o seu 
sistema de fecho não apresentarem sinais visíveis de deterioração. 
 
Os recipientes são de utilização única. Rejeitar o recipiente e qualquer volume residual 
após utilização. 
Não voltar a ligar recipientes parcialmente utilizados. 
 
 
7. TITULAR DA AUTORIZAÇÃO DE INTRODUÇÃO NO MERCADO 
 
B|Braun Medical Lda.Est. Consiglieri Pedroso, 80. 
Queluz de Baixo. 
2730-053 Barcarena. 
 
 
8. NÚMEROS DA AUTORIZAÇÃO DE INTRODUÇÃO NO MERCADO 
 
 
Número de Registo  Apresentação 
2236982 Saco de plástico isento de PVC de 100 ml x 1 
2237089 Saco de plástico isento de PVC de 250 ml x 1 
2237188 Saco de plástico isento de PVC de 500 ml x 1 
2237287 Saco de plástico isento de PVC de 1000 ml x 

1 
3604584 Saco de plástico isento de PVC de 100 ml x 

20 
3604683 Saco de plástico isento de PVC de 250 mlx 

20 
3604782 Saco de plástico isento de PVC de 500 ml x 

20 
3604881 Saco de plástico isento de PVC de 1000 ml x 

10 
4908281 Frasco de plástico de polietileno de 500 ml x 

10 
4908380 Frasco de plástico de polietileno de 1000 ml 

x 10  
 
 
9. DATA DA PRIMEIRA AUTORIZAÇÃO DE INTRODUÇÃO NO MERCADO 
 
Data da primeira autorização: 16 de julho de 1994 
Data da última renovação: 16 de julho de 2004 
 
 
10. DATA DA REVISÃO DO TEXTO 
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