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Nota Técnica 002/2018- Comissão de Farmácia e Terapêutica 

Esta nota técnica tem como objetivo orientar sobre a administração dos principais medicamentos injetáveis que constem ou não na Relação Municipal de 
Medicamentos Essenciais da SMSA-PBH. Relaciona-se também ao atendimento das receitas externas que demandem a administração em nossas unidades. 
 

Medicamentos não padronizados e que não constem nesta nota somente poderão ser administrados na unidade após parecer da Comissão de Farmácia e 
Terapêutica (CFT). As solicitações de esclarecimento e parecer deverão ser encaminhadas para o e-mail: cft@pbh.gov.br com a prescrição e justificativa em 
anexo, e serão discutidas nas reuniões que acontecem quinzenalmente na SMSA-PBH. 

 

 
Para esclarecimento de quaisquer outras dúvidas a respeito da administração de medicamentos, os profissionais poderão consultar o Manual de 
Enfermagem: Atenção Primária à Saúde e, se estas não forem solucionadas, deverão entrar em contato com a GERASA e/ou GEAS.  

 

Segue quadro com as orientações: 

 

MEDICAMENTO 
VIA DE 

ADMINISTRAÇÃO 
CONSIDERAÇÕES/ FLUXO REAÇÕES ADVERSAS CUIDADOS NA ADMINISTRAÇÃO 

BENZILPENICILINA 
BENZATINA 

 
 

BENZILPENICILINA 
PROCAÍNA + 

BENZILPENICILINA 
POTÁSSICA 

INJETÁVEL 
 

(Intramuscular) 

 
Poderá ser administrada no 
Centro de Saúde. 
 
 
ANEXO A - Portaria 3161/2011 
que regulamenta o uso de 
Benzilpenicilina nas Unidades de 
Atenção Primária à saúde no 
âmbito do SUS.  
 
 

 

- Rash cutâneo, urticária, prurido, 
edema de laringe, reações 
semelhantes à doença do soro 
(febre, calafrios, artralgia e 
prostração), inclusive possíveis 
reações anafiláticas. 

 
OBS.: A alergia à penicilina na população em 
geral e nas gestantes é um evento muito raro. A 
possibilidade de reação anafilática à 
administração de Penicilina benzatina é de 
0,002%, segundo o levantamento das evidências 
científicas constantes no relatório de 
recomendação da incorporação da penicilina 
para a prevenção da sífilis congênita, elaborado 
pela Comissão Nacional de Incorporação de 
Tecnologia no SUS (CONITEC). Por precaução, 
todos os pacientes deverão aguardar no local por 
uma hora após a aplicação.  

 
Intramuscular (IM) profunda: 
 
Diluir em 4mL de água para injeção, 
aplicar e administrar de forma lenta e 
contínua para que a dor não seja 
insuportável nem haja entupimento da 
agulha.  
 
 
 

mailto:cft@pbh.gov.br
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MEDICAMENTO 
VIA DE 

ADMINISTRAÇÃO 
CONSIDERAÇÕES/ FLUXO REAÇÕES ADVERSAS CUIDADOS NA ADMINISTRAÇÃO 

CEFTRIAXONA 

INJETÁVEL 
 

(Endovenosa) 
 

 
Poderá ser administrada no 
Centro de Saúde. 
 
 
OBS1.: A apresentação 
padronizada pela SMSA-PBH é 
a de 1000 mg uso endovenoso. 
 
OBS2.: Nos casos em que o 
usuário for encaminhado para a 
UPA de referência, o 
medicamento será fornecido 
pela unidade onde será feita a 
administração. 
 
 

 
- Náuseas, vômitos, diarreia, 

desconforto abdominal, colite. 
Hepatoxicidade transitória. 
Reações alérgicas. Eritema 
multiforme. 

 
No momento da aplicação averiguar se 
a apresentação contempla uso IM/EV. 
Caso seja uso exclusivo endovenoso 
(EV), seguir cuidados específicos para 
administração. 
 
 
 
EV: Diluir Ceftriaxona 1g em 10 ml de 
água para injeção e administrar 
lentamente por via endovenosa direta, 
velocidade de 1 ml/mim. Não deve ser 
misturada com outros antibióticos e 
soluções para evitar possíveis 
incompatibilidades. Caso a dose seja 
de 500mg administrar 5mL.  
 
Lidocaína: soluções de Ceftriaxona que 
contém lidocaína nunca devem ser 
administradas por via endovenosa. 
 

 
INJETÁVEL 

 
(Intramuscular) 

 

 
Poderá ser administrada no 
Centro de Saúde. 
 

 

- Náuseas, vômitos, diarreia, 
desconforto abdominal, colite. 
Hepatoxicidade transitória. 
Reações alérgicas. Eritema 
multiforme. 

 

 
IM profunda:  
Como se trata de um medicamento que 
não é padronizado na rede SUS/BH, a 
cada aplicação será necessário 
preenchimento de um termo de 
consentimento informado para arquivo 
da unidade. ANEXO B. 
 

ENOXAPARINA 
INJETÁVEL 

 
(Subcutânea) 

 
Poderá ser administrada no 
Centro de Saúde. 

- Confusão mental, náuseas, 
diarréia, hemorragia, 
trombocitopenia, anemia, 
equimose. 

 
Orientar os pacientes sobre auto 
aplicação subcutânea. Caso tenha 
dificuldade, poderá ser aplicada na 
própria unidade. 
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MEDICAMENTO 
VIA DE 

ADMINISTRAÇÃO 
CONSIDERAÇÕES/ FLUXO REAÇÕES ADVERSAS CUIDADOS NA ADMINISTRAÇÃO 

GANCICLOVIR 
INJETÁVEL 

 
(Endovenosa) 

 
NÃO poderá ser administrado 
no Centro de Saúde. 
 
Para usuários com HIV/AIDS: 
deve ser administrado no Centro 
de Treinamento e Referência em 
Doenças Infecciosas e 
Parasitárias (CTR DIP-Orestes 
Diniz) ou no Hospital Eduardo de 
Menezes, pela proximidade do 
local de acompanhamento do 
paciente.  
 
 

---------------- ---------------- 

GENTAMICINA 

INJETÁVEL 
 

(Endovenosa  
e 

Intramuscular) 

 
Poderá ser administrada no 
Centro de Saúde. 

 

- Cardiovascular: edema, 
hiper/hipotensão. 

- Sistema nervoso central: ataxia, 
confusão, depressão, convulsões, 
vertigens e outros. 

- Neuromusculares e esqueléticas: 
artralgia, instabilidade da marcha, 
espasmos musculares e outros. 

- Ocular: distúrbios visuais. 
- Auditiva: deficiência/perda auditiva  
- Respiratório: dispnéia, edema de 

laringe, fibrose pulmonar, 
depressão respiratória. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
IM profunda: não diluir. 
 
EV: Diluição em 50 a 200 mL de soro 
fisiológico 0,9%, soro glicosado 5% ou 
ringer lactato. Infusão com duração 
entre 30 min e 2 horas. 
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MEDICAMENTO 
VIA DE 

ADMINISTRAÇÃO 
CONSIDERAÇÕES/ FLUXO REAÇÕES ADVERSAS CUIDADOS NA ADMINISTRAÇÃO 

HEPARINA SÓDICA 
INJETÁVEL 

 
(Subcutânea) 

 
Poderá ser administrada no 
Centro de Saúde. 

 
- Trombocitopenia eventualmente 6 a 

10 dias após iniciada a terapia, 
requerendo imediata suspensão da 
heparina. 

- Hemorragia. 
- Reações de hipersensibilidade. 
- Hiperpotassemia, priapismo. 

 

 
Orientar os pacientes sobre auto 
aplicação subcutânea. Caso tenha 
dificuldade, poderá ser aplicada na 
própria unidade. 

INTERFERON 
 

(ALFAINTERFERONA 
 

E 
 

BETAINTERFERONA) 

INJETÁVEL 
 

(Subcutânea) 

 
Poderá ser administrada no 
Centro de Saúde. 

 

- Cardiovasculares: dor no peito. 
- Sistema nervoso central: fadiga, dor 

de cabeça, depressão, sonolência e 
outras. 

- Dermatológicas: alopecia, erupção 
cutânea, sudorese, prurido. 

- Endócrinas e metabólicas: perda de 
peso, amenorréia. 

- Gastrintestinal: anorexia, náusea e 
outras. 

- Hematológicas: neutropenia. 
- Neuromusculares e esqueléticas: 

mialgia, fraqueza, dor óssea, 
artralgia, dor nas costas. 

- Respiratório: sintomas gripais, 
dispnéia, tosse, faringite, sinusite. 

 
 
 
 
 
 

 

 
Orientar os pacientes sobre auto 
aplicação subcutânea. Caso tenha 
dificuldade, poderá ser aplicado na 
própria unidade. 
 
 
Como se trata de um medicamento que 
não é padronizado na rede SUS/BH, a 
cada aplicação será necessário 
preenchimento de um termo de 
consentimento informado para arquivo 
da unidade. ANEXO B. 
 
Maiores informações encontram-se 
disponíveis no ANEXO C. 
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MEDICAMENTO 
VIA DE 

ADMINISTRAÇÃO 
CONSIDERAÇÕES/ FLUXO REAÇÕES ADVERSAS CUIDADOS NA ADMINISTRAÇÃO 

MEGLUMINA, 
ANTIMONIATO 

INJETÁVEL 
 

(Endovenosa  
e 

Intramuscular) 

 
Poderá ser administrada no 
Centro de Saúde. 
 
Nos finais de semana e feriados 
o paciente deve ser 
encaminhado para 
administração na UPA.  
 
Obs: Dispensar apenas as ampolas 
necessárias para o final de semana 
ou feriado, juntamente com o Termo 
de Consentimento para 
fornecimento de medicamentos 
injetáveis. ANEXO D 

 

 
- Cardiovasculares: bradicardia 

(raro), parada cardíaca (raro), 
hipotensão, síncope, arritmias, 
anormalidades no ECG. 

- Sistema nervoso central: calafrios, 
tonturas, febre. 

- Gastrointestinal: dores abdominais, 
náuseas, vômitos. 

- Diversos: reações anafiláticas, 
reações de hipersensibilidade 
(incluindo sudorese, rubor, prurido, 
urticária, erupção cutânea, 
artralgia, desconforto respiratório e 
colapso circulatório). 
 

 
IM profunda 
 
EV: não há necessidade de diluição, a 
administração deverá ser realizada 
direta e lentamente (1ml/min).  

METOTREXATO 
 

INJETÁVEL 
 

(Subcutânea) 

 
NÃO poderá ser administrado 
nas unidades de Atenção 
Primária, Secundária e UPA. 
 
 
MEDICAMENTO CITOTÓXICO. 
 
Os usuários que necessitarem 
de aplicação deverão seguir 
fluxo de encaminhamento para 
Hospital Alberto Cavalcante, 
conforme descrito no ANEXO E. 
 

---------------- ---------------- 
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MEDICAMENTO 
VIA DE 

ADMINISTRAÇÃO 
CONSIDERAÇÕES/ FLUXO REAÇÕES ADVERSAS CUIDADOS NA ADMINISTRAÇÃO 

SACARATO DE 

HIDRÓXIDO FÉRRICO 
(NORIPURUM®) 

INJETÁVEL 
 

(Endovenosa  
e 

Intramuscular) 

 
IM: Poderá ser administrado no 
Centro de Saúde. 
 
EV: Poderá ser administrado no 
Centro de Saúde. Porém, 
usuários com hipertensão, 
asma, Doença Pulmonar 
Obstrutiva Crônica (DPOC) e 
em uso de betabloqueadores, 
por apresentarem maior risco, 
deverão ser encaminhados 
para a UPA. 
 

 
IM: Reações locais. 
 
EV: São raras (1,7% dos casos) as 
reações adversas na aplicação 
endovenosa de Sacarato de hidróxido 
férrico injetável, sendo:  
- não tem registro de reações de 

hipersensibilidade do tipo severa ou 
anafilática; 

- 0,3% das reações são 
consideradas moderadamente 
severas (dispnéia, urticária); 

- 1,4% consideradas leves (prurido, 
tontura). 

 
IM: Técnica em Z.  
 
EV: administração deverá ser realizada 
direta e lentamente (1ml/min).  
Diluição só poderá ser realizada com 
soro fisiológico 0,9%, atentar para o 
volume de diluição prescrito ou definido 
na bula do medicamento. 
A solução deve ser administrada por 
infusão gota a gota (100mg em 15 min; 
200mg em 30 min; 300mg em 1,5h; 
400mg em 2,5h; 500mg em 3,5h). 
 
OBS.: não há indicação de utilização de 
fotoprotetores durante a infusão. 

 
Como se trata de um medicamento que 
não é padronizado na rede SUS/BH, a 
cada aplicação será necessário 
preenchimento de um termo de 
consentimento informado para arquivo 
da unidade. ANEXO B. 
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MEDICAMENTO 
VIA DE 

ADMINISTRAÇÃO 
CONSIDERAÇÕES/ FLUXO REAÇÕES ADVERSAS CUIDADOS NA ADMINISTRAÇÃO 

TIAMINA (VITAMINA B1)  
 

 
INJETÁVEL 

 
(Intramuscular) 

 
IM: Poderá ser administrada no 
Centro de Saúde, de acordo com 
as orientações sobre Tiamina 
(vitamina B1) descritas no 
ANEXO F. 
 
OBS.: Deve ser mantido estoque mínimo 
de 3 ampolas nas unidades. Para a 
continuidade do tratamento, a solicitação 
deverá ser feita à Farmácia Distrital que 
encaminhará o medicamento em nome 
do usuário. 

 
EV: Deverá ser aplicada 
apenas na UPA. 
 

 
- Reações locais. 
- Reações cutâneas e prurido. 
- Choque anafilático. 

 
IM profunda 
 
 
 
 

FITOMENADIONA 
(VITAMINA K) 

 

 
INJETÁVEL 

 
(Subcutânea, 
Endovenosa 

e 
Intramuscular) 

 
NÃO poderá ser administrada 
no Centro de Saúde. Conforme 
orientação do fabricante “USO 
RESTRITO A HOSPITAIS”.  
 
Os usuários que necessitarem 
fazer uso da fitomenadiona 
(Vitamina K), deverão ser 
encaminhados para UPA. 
 

---------------- ---------------- 

 

Considerações finais 

 
 Verificar previamente orientações específicas na bula do fabricante para aplicação. 
 
 Alguns casos de Tuberculose, em acompanhamento em serviços de referência, são tratados com esquemas especiais, sendo que alguns medicamentos são administrados por via intramuscular ou endovenosa. 

Os Centros de Saúde deverão realizar a aplicação destes medicamentos, de acordo com a prescrição do médico do respectivo serviço de referência, desde que não seja a primeira dose. Os eventos adversos dos 
medicamentos utilizados são de inteira responsabilidade do médico prescritor. 
 

 Para consultar outros medicamentos não padronizados previamente aprovados para administração nos centros de saúde vide ANEXO G. 
 
 Para consultar sobre diluição de injetáveis vide ANEXO H.
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ANEXO A – ORIENTAÇÕES SOBRE BENZILPENICILINA 
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ANEXO B – TERMO DE CONSENTIMENTO PARA APLICAÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO 

PADRONIZADOS (CEFTRIAXONA IM, INTERFERON E SACARATO DE HIDRÓXIDO FÉRRICO E 

MEDICAMENTOS DO ANEXO G)  
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ANEXO C – ORIENTAÇÕES SOBRE INTERFERON 

 
A coordenação Municipal de DST-Aids e Hepatites Virais no uso de suas atribuições, vem por meio deste documento, fornecer 
orientações para adequada aplicação de Interferon.  
 
Orientações para Aplicação 
● Aspire o diluente com a seringa adequada e o injete na parede lateral do frasco – ampola, com a ponta da agulha acima 

do pó liofilizado. Este processo de reconstituição do medicamento deve ser feito suavemente para evitar a formação de 
bolhas. 

● Não agite o frasco, gire-o lentamente entre as mãos para misturar bem o pó e o diluente. 
● Inspecionar e revisar a solução diluída antes da aplicação parenteral. Ela é clara e incolor ou ligeiramente amarelada, 

devendo estar livre da presença de partículas. 
● Retirar a mistura com material descartável adequado para administração.  A via de administração é subcutânea. Para 

evitar lesão tecidual, deve-se variar o sítio de aplicação com intervalo mínimo de 45 dias para um mesmo sítio. Os locais 
de preferência para aplicação, por melhor absorção, são abdômen (na linha do umbigo) e coxas (região superior interna). 
Alternativamente pode ser aplicado na parte posterior dos braços.  
 

Orientações para Armazenamento  
● A embalagem, frasco com o pó e a ampola de diluente, deve ser conservada sob refrigeração entre 2º e 8º C, protegida 

da luz e umidade.  
● Após preparada a solução, o tempo máximo a ser guardada será de 24 horas à temperatura entre 2 e 8 C°. Não deve 

ser congelada. 
● Na temperatura ambiente a solução preparada conserva-se por apenas 2 horas. 
 
Orientações para Descarte  
● As seringas e agulhas utilizadas deverão ser descartadas em lixo para pérfuro-cortantes. Nos domicílios podem ser 

utilizadas embalagens rígidas vazias de produtos de limpeza ou pets de refrigerantes que deverão ser entregues nos 
centros de saúde para descarte.  
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ANEXO D - TERMO DE CONSENTIMENTO PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS 
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ANEXO E – FLUXOGRAMA PARA ENCAMINHAMENTO DE USUÁRIOS PARA ADMINISTRAÇÃO DE 

METOTREXATO NO HOSPITAL ALBERTO CAVALCANTE 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Todo processo será monitorado pela Gerência de Rede Complementar (GERC).  
 
 
 
 
 
 
 

PACTUAÇÃO SMSA/ FHEMIG - HOSPITAL ALBERTO 

CAVALCANTE (HAC): NEGOCIAÇÃO DE 15 PACIENTES POR 

SEMANA COM APLICAÇÃO SEMANAL  

OS CENTROS DE SAÚDE deverão preencher PLANILHA modelo, 

apresentada a seguir, com dados do paciente (nome, idade, Centro de Saúde, 

equipe, telefone do paciente, nome do médico prescritor do Metotrexato, 

unidade de trabalho do médico prescritor, dose e frequência de uso) e enviá-la 

para o e-mail da Gerência de Assistência de Epidemiologia e Regulação da 

regional de referência. 

 

A REFERÊNCIA TÉCNICA DA REGIONAL irá agendar os pacientes de 

acordo com as vagas disponíveis e fará contato telefônico para informá-los da 

data e horário agendado. 

É importante informar que o serviço funciona em dias úteis de 8 as 17 horas. 

Caso algum paciente previamente agendado não compareça durante o mês, o 

HAC informará a Gerência de Assistência de Epidemiologia e Regulação para 

que tenha ciência dos ausentes e o serviço faça a busca ativa de modo a verificar 

necessidade de remarcação. 
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ANEXO E – PLANINHA PARA PREENCHIMENTO DOS CENTROS DE SAÚDE, PARA ENCAMINHAMENTO DE USUÁRIOS PARA ADMINISTRAÇÃO DE 

METOTREXATO NO HOSPITAL ALBERTO CAVALCANTE 
 
 

Nome do paciente Idade Centro de Saúde 
Telefone do 

paciente 

Nome do Médico 
prescritor de 
Metotrexato 

Unidade de trabalho 
do Médico prescritor 

Dose/ frequência 
de aplicação 

Responsável pelo 
preenchimento 
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ANEXO F – ORIENTAÇÕES SOBRE TIAMINA (VITAMINA B1) 

 
De acordo com a literatura consultada, vários estudos reforçam a importância da reposição dos níveis de tiamina, 
considerando que a Síndrome de Wernick-Korsakoff (desmielinização do sistema nervoso central) é uma das mais graves 
consequências do alcoolismo e a pronta instituição do tratamento pode modificar o seu prognóstico. 
 
A Síndrome de Wernick-Korsakoff é uma doença comportamental causada pela deficiência da tiamina, mais comumente 
devido ao abuso crônico de álcool e associada a outras polineuropatias nutricionais. Considerando o perfil de atendimento 
das unidades de saúde, o alcoolismo é uma condição que surge como agravante e ainda favorece o desenvolvimento de 
diversas deficiências vitamínicas. 
 
Deverá, portanto, ser mantido o estoque de 3 ampolas nos Centros de Saúde para uso nos casos de urgência. Caso o usuário 
necessite utilizar por um período maior, via IM, a solicitação deverá ser feita para a farmácia distrital que encaminhará o 
quantitativo necessário em nome do usuário. A administração será realizada no Centro de Saúde no horário de atendimento 
e nos finais de semana e feriados o usuário deve ser encaminhado com a prescrição médica para a UPA, onde o medicamento 
encontra-se disponível. A via EV será utilizada apenas na UPA. 
 
POSOLOGIA 
 
Beriberi – 5 a 30mg/dose IM ou EV, 3 vezes ao dia (nos pacientes críticos). Após estabilização, 5 a 30mg/dia em dose única 
ou divididos em 3 doses diárias, durante 1 mês. 
 
Síndrome de Abstinência Alcoólica – 100mg/dia IM ou EV à critério do prescritor, seguidos de 50 a 100mg/dia via oral.  
 
Encefalopatia de Wernicke – Administração imediata de tiamina parenteral intravenosa ou intramuscular (500mg, 2 a 3 
vezes por dia, durante 3 dias), seguida de uma suplementação oral diária – quando este iniciar a alimentação oral – pode 
permitir uma reversão gradual dos sinais da encefalopatia. 
 
OBSERVAÇÕES 
O risco/benefício deve ser avaliado em situações clínicas como: sensibilidade à tiamina e encefalopatia de Wernicke, 
pois a carga de glicose endovenosa pode precipitar ou agravar esta patologia em pacientes com deficiência de 
tiamina. A tiamina deve ser administrada antes da glicose. 
 
Referência 
- UpToDate. Acesso em 20/12/2017. 
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ANEXO G – OUTROS MEDICAMENTOS NÃO PADRONIZADOS PREVIAMENTE APROVADOS PARA 
APLICAÇÃO NOS CENTROS DE SAÚDE. 

 
 

Medicamento Nome comercial  

Anticoncepcionais injetáveis Todos 

Ampola I (1 ml) contém: Cianocobalamina (vit.B12), Piridoxina (VitB6), 
Tiamina (Vit.B1). Ampola II (2 ml) contém: Diclofenaco de sódico. 

Alginac® 

Dipropionato de betametasona + Fosfato dissódico de betametasona Beclonato®, Betaprospan®, 
Betaspan®, BetaTrinta®, 
Betrospam®, Biproslam®, 

Diprobeta®, Dipronil®, 
Diprosen®, Diprospan®, 

Duoflan®, Permese®, 

Meloxicam Bioflac®, Melocox®, 
Movatec® 

Acetato de betametasona + Fosfato dissódico de betametasona Celestone® 

Ampola I (1 ml) contém: Tiamina (vitamina B1), Piridoxina (vitamina 
B6). Ampola lI (1 ml) contém: Cianocobalamina (vitamina B12). 

Citoneurim®, Nevrix® IM, 
Cianotrat® 

Cianocobalamina (Vit.B12) 5000UI Cronobê® 

Cipionato de testosterona Deposteron® 

Ampola I (1 ml) contém: Tiamina (vit. B1), Piridoxina (vit. B6). Ampola 
lI (2 ml) contém: Cianocobalamina (vit.B12), Fosfato de 
dexametasona.  

Dexacitoneurim® 

Ampola I (1 ml) contém: Cianocobalamina (vit.B12). Ampola lI (2 ml) 
contém: Fosfato dissódico de dexametasona e Dipirona sódica 

Dexalgen® 

Cetoprofeno Profenid® 

Diclofenaco de sódico Voltaren® 

Vacinas antialérgicas Todas 
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ANEXO H – MEDICAMENTOS INJETÁVEIS E DILUENTES 

 
 

Medicamentos Apresentação 
Via para aplicação 
(conferir na ampola 

do fabricante) 

Diluente para 
reconstituição 

Tenoxicam 20mg Pó liofilizado para 
solução injetável 

EV/IM 2 mL de água para 
injeção 

Hidrocortisona 100mg Pó liofilizado para 
solução injetável 

EV/IM 2 mL de água para 
injeção 

Hidrocortisona 500mg Pó liofilizado para 
solução injetável 

EV/IM 4 mL de água para 
injeção 

Benzilpenicilina 
1.200.000UI 

Pó liofilizado para 
solução injetável 

IM 4 mL de água para 
injeção 

Ceftriaxona 1 g Pó liofilizado para 
solução injetável 

EV 10 mL de água para 
injeção. 

Administrar 5 mL para 
dose de 500mg. 

 
 

 
 


