
Composição :
Cada ml contém :   
Midazolam BP                 5 mg 
Água para injeção  BP           Q.S.

Midazolam injetável é um benzodiazepínicosolúvel em água disponível como uma forma de dosagem parenteral não pirogênica estéril 
para injeção intravenosa ou intramuscular.

Nome do Medicamento em inglês:
● Midsol-Wise (Midazolam Injection BP)

FORMA FARMACÊUTICA:
Solução Injetável

APRESENTAÇÃO:
5 mg/mL - Ampolas de 3 mL 5 mg/mL - Ampolas de 10 mL

VIA INTRAVENOSA / INTRAMUSCULAR/ RETAL 
USO ADULTO e PEDIÁTRICO COMPOSIÇÃO

INFORMAÇÕES	TÉCNICAS	AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE
1. INDICAÇÕES
Midazolam Injetável contém a substância ativa Midazolam, a qual pertence a um grupo de medicamentos conhecido como benzodiazepinas. 
É um medicamento de curta-ação usado para induzir sedação (um estado bastante relaxado de calma, sonolência ou adormecer) e alivia a 
ansiedade e tensão muscular.
Este medicamento é utilizado para:
- Sedação/ansiólise/amnésia pré-operatória;
- Sedação/ansiólise/amnésia antes ou durante procedimentos diagnósticos, terapêuticos ou endoscópicos, procedimentos oncológicos, 
procedimentos radiológicos, sutura de lacerações e outros procedimentos, isoladamente ou em combinação com outros depressores do 
SNC;
- Indução de anestesia geral, antes da administração de outros agentes anestésicos. O midazolam intravenoso também pode ser usado como 
um componente da suplementação intravenosa de óxido nitroso e oxigênio (anestesia balanceada). Infusão intravenosa contínua para 
sedação de pacientes intubados e ventilados mecanicamente como um componente da anestesia ou durante o tratamento em um ambiente de 
cuidados intensivos.

2. RESULTADOS DE EFICÁCIA
A sedação em pacientes adultos e pediátricos é obtida de 3 a 5 minutos após a injeção intravenosa (IV); o tempo de início é afetado pela dose 
total administrada e pela administração concomitante de pré-medicação narcótica. 71% dos pacientes em estudos de endoscopia não se 
lembrava da introdução do endoscópio; 82% dos pacientes não se lembrava da retirada do endoscópio. Em um estudo com pacientes 
pediátricos submetidos à punção lombar ou aspiração da medula óssea, 88% dos pacientes tiveram memória prejudicada versus 9% dos 
controles com placebo. Em outro estudo oncológico pediátrico, 91% dos pacientes tratados com midazolam tinham amnésia, em 
comparação com 35% dos pacientes que receberam apenas fentanil.
Quando o midazolam é administrado IV como agente de indução anestésica, a indução da anestesia ocorre em aproximadamente 1,5 
minutos quando a pré-medicação com narcótico foi administrada e em 2 a 2,5 minutos sem pré-medicação com narcótico ou outro sedativo. 
Prejuízo em um teste de memória foi observado em 90% dos pacientes estudados. Um estudo de resposta à dose de pacientes pediátricos pré-
medicados com 1,0 mg/kg de meperidina intramuscular (IM) descobriu que apenas 4 de 6 pacientes pediátricos que receberam 600 mcg/kg 
de midazolam IV perderam a consciência, fechando os olhos em 108 ± 140 segundos. Este grupo foi comparado com pacientes pediátricos 
que receberam 5 mg/kg IV de tiopental; 6 de 6 fecharam os olhos em 20 ± 3,2 segundos. O midazolam não induziu anestesia de forma 
confiável com esta dose, apesar da administração concomitante de opióides em pacientes pediátricos. O midazolam, usado conforme as 
instruções, não retarda o despertar da anestesia geral em adultos. Os testes grosseiros de recuperação após o despertar (orientação, 
capacidade de ficar de pé e andar, adequação para alta da sala de recuperação, retorno à competência Trieger basal) geralmente indicam 
recuperação em 2 horas, mas a recuperação pode levar até 6 horas em alguns casos. Quando comparados com pacientes que receberam 
tiopental, os pacientes que receberam midazolam geralmente se recuperaram a uma taxa ligeiramente mais lenta. Arecuperação da anestesia 
ou sedação para procedimentos em pacientes pediátricos depende da dose de midazolam administrada, da co-administração de outros 
medicamentos que causam depressão do SNC e da duração do procedimento.Em pacientes sem lesões intracranianas, a indução da anestesia 
geral com midazolam IV está associada a uma diminuição moderada da pressão do líquido cefalorraquidiano (medidas de punção lombar), 
semelhante à observada após tiopental IV. Dados preliminares em pacientes neurocirúrgicos com pressão intracraniana normal, mas com 
complacência diminuída mostraram elevações comparáveis da pressão intracraniana com midazolam e com tiopental durante a intubação. 
Nenhum estudo semelhante foi relatado em pacientes pediátricos.
As doses pré-medicamentosas intramusculares recomendadas usuais de midazolam não deprimem a resposta ventilatória à estimulação 
com dióxido de carbono de forma clinicamente significativa em adultos. Doses de indução intravenosa de midazolam deprimem a resposta 
ventilatória à estimulação com dióxido de carbono por 15 minutos ou mais além da duração da depressão ventilatória após a administração 
de tiopental em adultos. O comprometimento da resposta ventilatória ao dióxido de carbono é mais acentuado em pacientes adultos com 
doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC). A sedação com midazolam IV não afeta adversamente a mecânica da respiração (resistência, 
recuo estático, a maioria das medições de volume pulmonar); a capacidade pulmonar total e o pico de fluxo expiratório diminuem 
significativamente, mas a complacência estática e o fluxo expiratório máximo, a 50% da capacidade pulmonar total em vigília (Vmáx), 
aumentam. Em um estudo com pacientes pediátricos sob anestesia geral, o midazolam intramuscular (100 ou 200 mcg/kg) demonstrou 
deprimir a resposta ao dióxido de carbono de maneira dose-dependente.
Em estudos hemodinâmicos cardíacos em adultos, a indução IV de anestesia geral com midazolam foi associada a uma redução leve a 
moderada na pressão arterial média, débito cardíaco, volume sistólico e resistência vascular sistêmica. Frequências cardíacas lentas (menos 
de 65 por minuto), particularmente em pacientes que tomam propranolol para angina, tenderam a aumentar ligeiramente; frequências 
cardíacas mais rápidas (por exemplo, 85 por minuto) tenderam a diminuir ligeiramente. Em pacientes pediátricos, uma comparação de 
midazolam IV (500 mcg/kg) com propofol (2,5 mg/kg) revelou uma redução média de 15% na pressão arterial sistólica em pacientes que 
receberam midazolam IV vs uma redução média de 25% na pressão arterial sistólica após o propofol.
Um risco aumentado de quedas e fraturas foi registrado em usuários idosos de benzodiazepínicos.

3. CARACTERÍSTICAS FARMACOLÓGICAS
Farmacodinâmica
O midazolam é um derivado do grupo das imidazobenzodiazepinas. A base livre é uma substância lipofílica com baixa solubilidade em água. 
O nitrogênio básico na posição 2 do anel imidazobenzodiazepínico permite que o ingrediente ativo no midazolam forme sais solúveis em 
água com ácidos. Estes produzem uma solução estável e bem tolerada para injeção ou infusão.
O efeito farmacológico do midazolam é caracterizado por curta duração devido a uma rápida transformação metabólica em um curto período 
de tempo. Midazolam tem um efeito sedativo potente e indutor do sono. Além disso, tem o efeito de aliviar a ansiedade e as convulsões e de 
relaxar os músculos.
Após administração intramuscular ou intravenosa, ocorre amnésia anterógrada de curta duração - o paciente não se lembra dos eventos 
ocorridos no momento da atividade máxima da substância.
Os efeitos do midazolam no SNC dependem da dose administrada, da via de administração e da presença ou ausência de outros 
medicamentos.
O tempo de início dos efeitos sedativos após a administração IM em adultos é de 15 minutos, com o pico de sedação ocorrendo 30 a 60 
minutos após a injeção. O tempo de início dos efeitos sedativos na população pediátrica começa em 5 minutos e atinge o pico em 15 a 30 
minutos, dependendo da dose administrada.

 Farmacocinética
 Absorção após injeção via Intramuscular
O midazolam é rápida e totalmente absorvido pelo tecido muscular. As concentrações plasmáticas máximas são atingidas em 30 minutos. A 
biodisponibilidade absoluta após injeção intramuscular é superior a 90%.

 Absorção após administração via Retal
O midazolam é rapidamente absorvido após a aplicação retal. A concentração plasmática máxima é alcançada após aproximadamente 30 
minutos. Abiodisponibilidade absoluta é de aproximadamente 50%.

 Distribuição
Após a injeção intravenosa de midazolam, a curva plasmática de concentração-tempo mostra uma ou duas fases de disposição distintas. O 
volume de distribuição em equilíbrio dinâmico é de 0,7 – 1,2 L/kg.
96 a 98% do midazolam liga-se às proteínas plasmáticas, sendo que a maior parte da ligação é atribuída à albumina. O midazolam passa 

Midazolam Injetável BP  5 mg / ml

MIDSOL-WISE 

Size : 80 x180 mm

lentamente e em pequenas quantidades para o líquido cefalorraquidiano. Foi demonstrado em humanos que o midazolam atravessa a 
placenta e entra lentamente na circulação fetal. Pequenas quantidades de midazolam foram encontradas no leite materno.

 Metabolismo
O midazolam é quase completamente metabolizado por biotransformação. Estima-se que 30 a 60% da dose é eliminada pelo fígado. O 
midazolam éhidroxilado pela isoenzima 3A4 do citocromo P-450, e o principal metabólito na urina e no plasma é o alfa-hidroxi-midazolam. 
As concentrações	 plasmáticas	 de alfa-hidroxi-midazolam são 12% do composto original. O alfa-hidroxi-midazolam é 
farmacologicamente ativo, mas contribui apenas em pequeno grau (aproximadamente 10%) para os efeitos do midazolam aplicado por via 
intravenosa.
Eliminação
A meia-vida de eliminação do midazolam é de 1,5 a 2,5 horas. A depuração plasmática é de 300 a 500 ml/min. O midazolam é eliminado 
principalmente pelos rins (60 a 80% da dose injetada) e é recuperado como alfa-hidroxi-midazolam conjugado com glicuronídeo. Menos de 
1% da dose é recuperada como substância não modificada na urina. A meia-vida de eliminação do alfa-hidroxi-midazolam é inferior a uma 
hora. Acinética de eliminação do midazolam é a mesma para a infusão intravenosa e após a injeção em bolus.

Farmacocinética em populações especiais
Idosos: Em adultos com mais de 60 anos de idade, a meia-vida de eliminação pode ser prolongada até quatro vezes.
Crianças: Ataxa de absorção retal em crianças é semelhante à dos adultos, embora a biodisponibilidade seja menor (5–18%). A meia-vida de 
eliminação após a aplicação intravenosa e retal é menor em crianças de 3 a 10 anos (1 a 1,5 horas) do que em adultos. Adiferença corresponde 
à elevada depuração metabólica em crianças.
Recém-nascidos: Ameia-vida de eliminação em recém-nascidos é em média de 6 a 12 horas, provavelmente devido à imaturidade do fígado; 
além disso, a depuração é reduzida.
Pacientes obesos: Em pacientes obesos, a meia-vida média é maior do que em pessoas não obesas (5,9 horas em comparação com 2,3 horas). 
Isso ocorre por causa de um aumento de aproximadamente 50% no volume de distribuição corrigido para o peso corporal. A depuração é 
semelhante em pessoas obesas e não obesas.
Pacientes com insuficiência hepática: A meia-vida de eliminação em pacientes com cirrose pode ser prolongada, e a depuração, mais curta 
do que em indivíduos saudáveis.
Pacientes com insuficiência renal: A meia-vida de eliminação em pacientes com insuficiência renal crônica é semelhante à de voluntários 
saudáveis.
Pacientes críticos: No caso de pacientes gravemente enfermos, a meia-vida de eliminação do midazolam é prolongada por até seis vezes.
Pacientes com insuficiência cardíaca: A meia-vida de eliminação em pacientes com insuficiência cardíaca congestiva é maior do que em 
indivíduos saudáveis.

4. CONTRAINDICAÇÕES
A injeção de midazolam é contraindicada em pacientes com hipersensibilidade conhecida ao medicamento ou seus excipientes.
Os benzodiazepínicos são contra-indicados em pacientes com glaucoma agudo de ângulo estreito. Os benzodiazepínicos podem ser usados 
em pacientes com glaucoma de ângulo aberto apenas se estiverem recebendo terapia apropriada. As medições da pressão intraocular em 
pacientes sem doença ocular mostram uma redução moderada após a indução com midazolam; pacientes com glaucoma não foram 
estudados.

5. ADVERTÊNCIAS E PRECAUÇÕES

O midazolam deve ser administrado apenas por profissionais de saúde experientes e treinados em um ambiente totalmente equipado para o 
monitoramento e suporte da função respiratória e cardiovascular.
Eventos adversos cardiorrespiratórios graves foram relatados, incluindo depressão respiratória, apnéia, parada respiratória e/ou parada 
cardíaca.
Esses incidentes com risco de vida são mais prováveis de ocorrer quando a injeção é administrada muito rapidamente ou quando uma 
dosagem alta é administrada.
É necessário cuidado especial para a indicação de sedação em pacientes com função respiratória prejudicada. Nessa população, o 
midazolam é indicado para sedação apenas em UTI. Pacientes pediátricos com menos de 6 meses de idade são particularmente vulneráveis à 
obstrução das vias aéreas e hipoventilação, portanto, a titulação com pequenos incrementos para o efeito clínico e o monitoramento 
cuidadoso da frequência respiratória e da saturação de oxigênio são essenciais.
Quando midazolam é usado como pré-medicação, a observação adequada do paciente após a administração é obrigatória, pois a 
sensibilidade interindividual varia e podem ocorrer sintomas de superdosagem.

Deve-se ter cuidado especial ao administrar midazolam a pacientes de alto risco:
- Adultos com mais de 60 anos;
- Pacientes	cronicamente	doentes	ou debilitados;
- Pacientes com insuficiência respiratória crônica;
- Pacientes com insuficiência renal crônica, função hepática ou cardíaca prejudicada;
- Pacientes	pediátricos,	especialmente aqueles com instabilidade cardiovascular;
Esses pacientes de alto risco requerem dosagens mais baixas e devem ser monitorados continuamente para sinais precoces de alterações das 
funções vitais.

Tal como acontece com qualquer substância com propriedades	depressorase/ou	relaxantesmusculares do SNC, deve-se ter um cuidado 
especial ao administrar midazolam a um paciente com miastenia gravis.

Tolerância: Alguma perda de eficácia foi relatada quando o midazolam foi usado como sedação de longo prazo em unidades de terapia 
intensiva (UTI).
Dependência: Quando o midazolam é usado na sedação de longa duração na UTI, deve-se ter em mente que pode ocorrer dependência física 
do midazolam. O risco de dependência aumenta com a dose e a duração do tratamento, também é maior em pacientes com histórico médico 
de abuso de álcool e/ou drogas.
Sintomas de abstinência: Durante o tratamento prolongado com midazolam na UTI, pode ocorrer dependência física. Portanto, o término 
abrupto do tratamento será acompanhado por sintomas de abstinência. Os seguintes sintomas podem ocorrer: dores de cabeça, dores 
musculares, ansiedade, tensão, inquietação, confusão, irritabilidade, insônia de rebote, alterações de humor, alucinações e convulsões. Uma 
vez que o risco de sintomas de abstinência é maior após a interrupção abrupta do tratamento, recomenda-se diminuir as doses gradualmente.
Amnésia: O midazolam causa amnésia anterógrada (frequentemente esse efeito é muito desejável em situações como antes e durante 
procedimentos cirúrgicos e diagnósticos), cuja duração está diretamente relacionada à dose administrada. A amnésia prolongada pode 
apresentar problemas em pacientes ambulatoriais, que estão programados para alta após intervenção.

Reações Paradoxais: Reações paradoxais, como agitação, movimentos involuntários (incluindo convulsões tônicas/clônicas e tremor 
muscular), hiperatividade, hostilidade, reação de raiva, agressividade, excitação paroxística e agressão, foram relatados como ocorrendo 
com midazolam. Essas reações podem ocorrer com altas doses e/ou quando a injeção é administrada rapidamente. Amaior incidência de tais 
reações foi relatada entre crianças e idosos.

Eliminação alterada de midazolam: A eliminação do midazolam pode ser alterada em pacientes que recebem compostos que inibem ou 
induzem o CYP3A4 e a dose de midazolam pode precisar ser ajustada em conformidade.
Aeliminação do midazolam também pode ser retardada em pacientes com disfunção hepática, baixo débito cardíaco e em neonatos.

Neonatos e recém-nascidos prematuros: Devido ao aumento do risco de apneia, recomenda-se extrema cautela ao sedar prematuros e ex-
prematuros não intubados. É necessário um monitoramento cuidadoso da frequência respiratória e da saturação de oxigênio. A injeção 
rápida deve ser evitada na população neonatal. Os recém-nascidos têm função orgânica reduzida e/ou imatura e também são vulneráveis 
aos efeitos respiratórios profundos e/ou prolongados do midazolam.
Eventos hemodinâmicos adversos foram relatados em pacientes pediátricos com instabilidade cardiovascular; a administração intravenosa 
rápida deve ser evitada nesta população.

 Uso concomitante de álcool ou depressores do
 SNC: O uso concomitante de midazolam com álcool e/ou depressores do SNC deve ser evitado. Esse uso concomitante tem o potencial de 
aumentar os efeitos clínicos do midazolam, possivelmente incluindo sedação grave ou depressão respiratória clinicamente relevante.

 História médica de abuso de álcool ou drogas: O midazolam, como outros benzodiazepínicos, deve ser evitado em pacientes com histórico 
médico de abuso de álcool ou drogas.
6. INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS

Midazolam é quase exclusivamente metabolizado pelo citocromo P450 3A (CYP3A4 e CYP3A5). Inibidores e indutores da CYP3A têm o 
potencial de aumentar ou diminuir as concentrações plasmáticas e, subsequentemente, os efeitos farmacodinâmicos do midazolam.
Monitore pacientes com uso concomitante de:

- hipnóticos, anticonvulsivantes, sedativos, antidepressivos, ansiolíticos, analgésicos;
- antihistamínicos;
- antifúngicos azólicos;
- antibióticos macrolídeos;
- bloqueadores de canal de cálcio;
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- inibidores de protease utilizados no HIV;
- relaxantes muscular;
- atorvastatina;
- rifampicina;
- ticagrelor.

7. CUIDADOS DE ARMAZENAMENTO
Armazenar à temperatura ambiente, não excedendo 30ºC. Manter ao abrigo da luz.

Este produto tem validade por 24 meses, é um produto de dose única. Utilize imediatamente após abrir o recipiente.

Número de lote e datas de fabricação e validade: vide embalagem.

Não use medicamento com o prazo de validade vencido. Guarde-o em sua embalagem original.

O midazolam é um composto cristalino branco a amarelo claro, insolúvel em água. Não necessário nenhum diluente.Antes	
de	usar,	observe	o	aspecto	do medicamento.

Todo medicamento deve ser mantido fora do alcance de crianças.
8. POSOLOGIA E MODO DE USAR Sedação intravenosa
Adultos: Deve ser feita uma avaliação do grau de sedação necessária para o procedimento planejado. A dose deve ser titulada de acordo com 
a resposta do paciente. O ponto final de titulação desejado dependerá do procedimento. A sedação total será evidente por sonolência e fala 
arrastada, mas a resposta aos comandos será mantida.
Como orientação, recomenda-se a administração intravenosa de 0,4ml de solução de midazolam 5mg/ml (equivalente a 2mg de midazolam) 
por via intravenosa durante 30 segundos. Se após 2 minutos a sedação não for adequada, devem ser administradas doses incrementais de 
0,1ml a 0,2ml de solução de midazolam 5mg/ml (0,5 a 1mg de midazolam).
Faixa de dose usual de 2,5 mg - dose total de 7,5 mg (equivalente a cerca de 0,07 mg/kg de peso corporal). Doses superiores a 5,0 mg 
geralmente não são necessárias.

Idosos: Os idosos são mais sensíveis aos efeitos dos benzodiazepínicos. Nestes pacientes, doses superiores a 3,5mg não são geralmente 
necessárias e doses baixas como 1 a 2mg (0,2 a 0,4mL) podem ser adequadas.
Adose inicial não deve exceder 1 a 1,5 mg (0,2 a 0,3mL).

Crianças: A injeção de midazolam não foi avaliada para uso como sedativo intravenoso em crianças. Sedação por infusão contínua em 
terapia intensiva: Para sedação em unidade de terapia intensiva, as dosagens variam consideravelmente e a posologia injetável de 
Midazolam deve ser individualizada e titulada até o estado de sedação desejado de acordo com a necessidade clínica, estado físico, idade e 
medicação concomitante.
Pacientes recebendo injeção de midazolam para sedação por infusão contínua em situação de terapia intensiva devem receber suporte 
ventilatório.
Asegurança da infusão contínua de injeção de midazolam por períodos de mais de quatorze dias de duração não foi estabelecida em ensaios 
clínicos.

Adultos e crianças:
Dose inicial: Para pacientes já sedados, não é necessária uma dose de carga de midazolam. Para induzir a sedação, uma dose de ataque de 
0,03 a 0,3mg/kg é recomendado, dependendo do nível de sedação necessária. Isso deve ser administrado durante um período de cinco 
minutos.   Dose de manutenção: Adosagem varia consideravelmente. Uma dose entre 0,03 a 0,2 mg/kg por hora é recomendada, começando 
na extremidade inferior do intervalo.
Adosagem deve ser reduzida ou mesmo a dose de ataque deve ser omitida em pacientes hipovolêmicos, vasoconstritos e hipotérmicos.

Terapia combinada
 Sedação intravenosa em bolus: Quando a analgesia é fornecida por um analgésico narcótico, este deve ser administrado primeiro, a dose de 
midazolam deve ser titulada cuidadosamente e doses baixas de 1 a 2 mg (0,2 a 0,4 ml) podem ser adequadas. Em idosos, doses menores de 
0,5 a 1 mg (0,1 a 0,2 ml) podem ser adequadas.

 Sedação por infusão contínua em terapia intensiva: Quando a analgesia é fornecida por analgésicos narcóticos, a taxa de infusão da injeção 
de midazolam deve ser titulada cuidadosamente de acordo com as necessidades de sedativos do paciente.

 Indução intravenosa da anestesia: uma ou mais injeções intravenosas em bolus em uma única sessão anestésica.

- Adultos: a dose deve ser titulada de acordo com a resposta individual do paciente. A injeção de midazolam deve ser administrada por 
injeção intravenosa lenta até que haja perda do reflexo palpebral, resposta a comandos e movimentos voluntários.
Ao antecipar a dose necessária de midazolam, tanto a pré-medicação administrada como a idade do paciente são importantes. Pacientes 
jovens e sem medicação em boa forma podem requerer pelo menos 0,3 mg/kg de peso corporal, enquanto os pacientes pré-medicados com 
um opiáceo geralmente requerem apenas 0,2 mg/kg de peso corporal.

- Idosos: Os idosos são mais sensíveis aos efeitos dos benzodiazepínicos. A indução pode ser adequada com peso corporal de 0,1mg/Kg em 
pacientes pré-medicados e peso corporal de 0,2mg/Kg em pacientes não pré-medicados.

- Crianças com mais de 7 anos: Midazolam injetável demonstrou ser um agente eficaz na indução da anestesia em crianças com mais de 7 
anos de idade, na dose de 0,15mg/kg de peso corporal.

 Pré-medicação intramuscular:
- Adultos: Uma única injeção intramuscular de 0,07 a 0,1 mg/kg de peso corporal, administrada 30 a 60 minutos no pré-operatório, 
demonstrou ser adequada na maioria dos casos. Adose usual é de cerca de 5 mg.
Aatropina ou o bromidrato de hioscina podem ser administrados concomitantemente, tendo em menteque o bromidrato de hioscina aumenta 
e prolonga os efeitos sedativos e amnésicos do midazolam. Midazolam pode ser combinado com atropina ou bromidrato de hioscina na 
mesma seringa para ser administrado como uma única injeção intramuscular.

Idosos: Os idosos são mais sensíveis aos efeitos dos benzodiazepínicos. A indução pode ser adequada com uma dose menor que 2,5 mg.

- Crianças: A injeção de midazolam não foi avaliada para uso como pré-medicação intramuscular em crianças.

Diluição para infusão: Midazolam é compatível com: Solução de cloreto de sódio a 0,9%; Solução Dextrose a 5%; Solução Dextrose a 
10%.

A fim de evitar incompatibilidades com outras soluções, Midazolam 5 mg/ml solução injetável não deve ser misturado com soluções 
diferentes das indicadas acima.

9. REAÇÕES ADVERSAS

Os seguintes efeitos indesejáveis foram relatados (muito raramente) como ocorrendo quando o midazolam é injetado:

Sistema imunitário: Reações de hipersensibilidade generalizada (reações cutâneas - reações cardiovasculares, broncoespasmo), choque 
anafiláctico.

Transtornos psiquiátricos: estado confusional, humor eufórico, alucinações.
Foram relatadas reações paradoxais como agitação, movimentos involuntários (incluindo movimentos tônicos/clônicos e tremor muscular), 
hiperatividade, hostilidade, reação de raiva, agressividade, excitação paroxística e agressão, particularmente entre crianças e idosos.

Dependência: O uso de midazolam - mesmo em doses terapêuticas - pode levar ao desenvolvimento de dependência física. Após 
administração intravenosa prolongada, a descontinuação, especialmente a descontinuação abrupta do produto, pode ser acompanhada por 
sintomas de abstinência, incluindo convulsões de abstinência.

Doenças do sistema nervoso: sedação prolongada, diminuição do estado de alerta, sonolência, cefaleia, tonturas, ataxia, sedação pós-
operatória, amnésia anterógrada, cuja duração está diretamente relacionada com a dose administrada. A amnésia anterógrada pode ainda 
estar presente no final do procedimento e, em casos isolados, a amnésia prolongada foi relatada. Convulsões foram relatadas em bebês 
prematuros e neonatos. Distúrbios cardíacos: eventos adversos cardiorrespiratórios graves ocorreram. Estes incluíram parada cardíaca, 
hipotensão, bradicardia e efeitos vasodilatadores. Incidentes com risco de vida são mais prováveis de ocorrer em adultos com mais de 60 
anos de idade e naqueles com insuficiência respiratória pré-existente ou função cardíaca prejudicada, particularmente quando a injeção é 
administrada muito rapidamente ou quando uma dosagem alta é administrada.

Distúrbios respiratórios: Foram relatados eventos adversos cardiorrespiratórios graves, incluindo depressão respiratória, apneia, parada 
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respiratória, dispneia, laringoespasmo. Incidentes com risco de vida são mais prováveis de ocorrer em adultos com mais de 60 anos de idade 
e naqueles com insuficiência respiratória pré-existente ou função cardíaca comprometida, particularmente quando a injeção é administrada 
muito rapidamente ou quando uma dosagem alta é administrada.

Sistema gastrointestinal: náuseas, vômitos, constipação, boca seca.

Dermatológico: erupção cutânea, reação urticariforme, prurido.

Distúrbios gerais e no local de aplicação: fadiga, eritema e dor no local da injeção, tromboflebite, trombose.

Lesões e complicações do procedimento: Um risco aumentado de quedas e fraturas foi registrado em usuários idosos de 
benzodiazepínicos.

Em caso de eventos  adversos ,  not ifique ao Sis tema de Notificações em Vigi lância  Sani tár ia  -  NOTIVISA,	
disponívelem:
 https://www8.anvisa.gov.br/notivisa/frmLogin.asp , ou para a Vigilância Sanitária Estadual ou Municipal.

10.SUPERDOSE
Como outros benzodiazepínicos, o midazolam comumente causa sonolência, ataxia, disartria e nistagmo.
A sobredosagem de midazolam raramente é fatal se o medicamento for tomado isoladamente, mas pode causar arreflexia, apneia, 
hipotensão, depressão cardiorrespiratória e, em casos raros, coma. O coma, se ocorrer, geralmente dura algumas horas, mas pode ser mais 
prolongado e cíclico, principalmente em pacientes idosos. Os efeitos depressores respiratórios dos benzodiazepínicos são mais graves em 
pacientes com doenças respiratórias.
Os benzodiazepínicos aumentam os efeitos de outros depressores do sistema nervoso central, incluindo o álcool Monitore os sinais vitais do 
paciente e institua medidas de suporte conforme indicado pelo estado clínico do paciente. Em particular, os pacientes podem requerer 
tratamento sintomático para efeitos cardiorrespiratórios ou efeitos no sistema nervoso central.
Se a depressão do SNC for grave, considere o uso de flumazenil, um antagonista dos benzodiazepínicos. Isso só deve ser administrado sob 
condições monitoradas de perto. Tem meia-vida curta (cerca de uma hora). A administração de flumazenil exigirá monitoramento após o 
término de seus efeitos.
O flumazenil deve ser usado com extremo cuidado na presença de drogas que reduzem o limiar convulsivo (por exemplo, antidepressivos 
tricíclicos). Consulte as informações de prescrição do flumazenil, para obter mais informações sobre o uso correto deste medicamento.

Em caso de intoxicação ligue para 0800 722 6001 se você precisar de mais informações.
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