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FOLHETO INFORMATIVO: INFORMAÇÃO PARA O UTILIZADOR 
 
Flumazenilo Accord 0,1 mg/ml solução injectável 
 
Leia atentamente este folheto antes de utilizar este medicamento. 
-Conserve este folheto. Pode ter necessidade de o reler. 
-Caso ainda tenha dúvidas, fale com o seu médico ou farmacêutico. 
-Este medicamento foi receitado para si. Não deve dá-lo a outros; o medicamento 
pode ser-lhes prejudicial mesmo que apresentem os mesmos sintomas. 
-Se algum dos efeitos secundários se agravar ou se detectar quaisquer efeitos 
secundários não mencionados neste folheto, informe o seu médico ou farmacêutico. 
 
Neste folheto: 
1 - O que é Flumazenilo Accord e para que é utilizado. 
2 - Antes de utilizar Flumazenilo Accord. 
3 - Como utilizar Flumazenilo Accord  
4 - Efeitos secundários possíveis 
5 - Como conservar Flumazenilo Accord  
6 - Outras informações 
 
 
1 - O QUE É FLUMAZENILO E PARA QUE É UTILIZADO 
 
O Flumazenilo pertence a um grupo de medicamentos designados por medicamentos 
usados no tratamento de intoxicações. 
Grupo Farmacoterapêutico: 17 – Medicamentos usados no tratamento de 
intoxicações 
 
O Flumazenilo Accord está disponível em embalagens de 5 ampolas de 5 ml e de 10 
ml. 
O Flumazenilo Accord é um antídoto para a neutralização parcial ou completa dos 
efeitos sedativos das benzodiazepinas (grupo especifico de medicamentos com 
propriedades sedativas, indutoras do sono, relaxantes musculares e ansiolíticas) 
sobre o Sistema Nervoso Central. Está indicado na anestesia para induzir o seu 
despertar, após certos exames de diagnóstico ou nos cuidados intensivos se foi 
colocando sob sedação. O Flumazenilo também pode ser utilizado no diagnóstico e 
no tratamento de intoxicações ou sobredosagem com benzodiazepinas. 
 
 
2 - ANTES DE UTILIZAR FLUMAZENILO ACCORD 0,1 MG/ML SOLUÇÃO INJECTÁVEL 
 
Não utilize Flumazenilo Accord: 
Se tem alergia (hipersensibilidade) à Flumazenilo ou a qualquer outro componente 
de Flumazenilo Accord  
 
O Flumazenilo Accord 0 está contra-indicado nos doentes a quem foram 
administradas benzodiazepinas no tratamento de situações de risco de vida (ex: 
controlo da pressão intra-craniana, crises epilépticas).  
 
Se sofre de uma intoxicação mista com benzodiazepinas e determinados tipos de 
antidepressivos (antidepressivos tricíclicos e/ou tetraciclicos como o Imipramim, o 
Clomipramim, a Mirtazepina ou a Mianserina). A toxicidade destes antidepressivos 
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pode ser mascarada pelos efeitos protectores das benzodiazepinas. Se apresenta 
sinais de uma sobredosagem significativa causada por algum destes antidepressivos, 
o Flumazenilo Accord não deve ser utilizado para reverter os efeitos das 
benzodiazepinas. 
 
Tome especial cuidado com Flumazenilo Accord  
Deve ter-se especial cuidado na administração de Flumazenilo Accord em casos de 
sobredosagem de múltiplos agentes, pois os efeitos tóxicos (ex: convulsões e 
disritmia cardíaca) dos outros fármacos ingeridos em excesso (especialmente os 
antidepressivos cíclicos) podem manifestar-se na sequência da neutralização dos 
efeitos benzodiazepínicos pelo Flumazenilo.  
 
Quando da sua aplicação em anestesia, no fim das intervenções cirúrgicas, não 
convém injectar o Flumazenilo Accord antes do desaparecimento dos efeitos dos 
miorrelaxantes periféricos utilizados. 
 
Após a administração de Flumazenilo Accord para neutralizar os efeitos das 
benzodiazepinas deve monitorizar-se o reaparecimento de sedação, depressão 
respiratória ou outros efeitos benzodiazepínicos residuais durante um período de 
tempo variável consoante a dose e a semi-vida da benzodiazepina em causa. 
 
Flumazenilo Accord não está indicado para o tratamento da dependência de 
benzodiazepinas nem dos sintomas de abstinência. 
 
Grupos de doentes especiais 
 
Crianças 
O Flumazenilo deve ser utilizado com cuidado na recuperação da sedação consciente 
em crianças com menos de 1 ano de idade, no tratamento da sobredosagem em 
crianças, na ressuscitação de recém-nascido e na recuperação dos efeitos sedativos 
das benzodiazepinas usadas na indução da anestesia geral em crianças, uma vez que 
a experiência nestas situações é limitada. 
 
Idosos 
De acordo com a avaliação médica. 
 
Doentes com patologias especiais 
A utilização de Flumazenilo Accord não está recomendada em doentes epilépticos 
que tenham recebido tratamento com benzodiazepinas durante um período 
prolongado. Apesar do Flumazenilo Accord ter um ligeiro efeito anticonvulsivante 
intrínseco, a supressão abrupta do efeito protector do agonista das benzodiazepinas 
pode originar convulsões nestes doentes. 
 
Deve evitar-se a injecção rápida de Flumazenilo Accord em doentes tratados com 
doses elevadas de benzodiazepinas e/ou por longos períodos de tempo que tenham 
suspendido a terapêutica nas semanas anteriores. A administração de Flumazenilo 
Accord nestas circunstâncias pode provocar sintomas de privação, incluindo agitação, 
ansiedade, instabilidade emocional, confusão e perturbações sensoriais (ver Como 
utilizar Flumazenilo Accord). 
 
A administração de Flumazenilo Accord, para antagonizar o efeito das 
benzodiazepinas, a doentes como lesões cerebrais graves (e/ou pressão intre-
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craneana instável) deve revestir-se de cuidados especiais pois pode provocar 
convulsões ou alterar o fluxo sanguíneo ao cérebro. 
 
Utilizar Flumazenilo com outros medicamentos 
Informe o seu médico ou farmacêutico se estiver a tomar ou tiver tomado 
recentemente outros medicamentos, incluindo medicamentos obtidos sem receita 
médica. 
 
O Flumazenilo Accord bloqueia os efeitos das benzodiazepinas sobre o sistema 
nervoso central por interacção competitiva a nível dos receptores. Os efeitos dos 
agonistas não-benzodiazepínicos como o zopiclona, triazolopiridazinas e outros, são 
também bloqueados pelo Flumazenilo. Não se observaram interacções com outras 
substâncias depressoras do sistema nervoso central. A farmacocinética das 
benzodiazepinas e dos agonistas benzodiazepínicos não se altera em presença do 
Flumazenilo Não existe interacção farmacocinética entre o etanol e o flumazenilo. 
 
Gravidez e aleitamento 
Consulte o seu médico ou farmacêutico antes de tomar qualquer medicamento. 
 
Grávidas 
Embora os estudos realizados em animais tratados com doses elevadas de 
Flumazenilo Accord não tenham revelado sinais da existência de mutagenicidade, 
teratogenia ou diminuição da fertilidade, antes de administrar o Flumazenilo Accord 
0,1 mg/ml solução injectável durante a gravidez, sobretudo durante os primeiros 
meses, devem comparar-se os possíveis riscos para o feto com as eventuais 
vantagens para a mãe. 
 
Lactantes 
Em caso de urgência, a administração parentérica de Flumazenilo Accord não está 
contra-indicada durante o aleitamento. 
 
Condução de veículos e utilização de máquinas 
Embora os doentes se apresentem despertos e conscientes a seguir à administração 
intravenosa de Flumazenilo Accord, convém recomendar-lhes que não devem exercer 
qualquer actividade que necessite de atenção constante, por exemplo o comando de 
maquinaria perigosa ou a condução de veículos, durante as 24 horas que se seguem 
à administração do produto pois há a possibilidade de reaparecerem os efeitos das 
benzodiazepinas primeiramente administradas. 
 
Informação importante sobre algum dos componentes de Flumazenilo Accord  
 
Flumazenilo Accord 0,1 mg/ml solução injectável, 5 ampolas de 5 ml: 
Este medicamento contém menos do que 1 mmol (23 mg) de sódio por 5 ml, ou 
seja, é praticamente “isento de sódio”. 
 
Flumazenilo Accord 0,1 mg/ml solução injectável, 5 ampolas de 10 ml: 
Este medicamento contém aproximadamente 3,37 mg de sódio por ml de 
flumazenilo solução injectável. Esta informação deve ser tida em consideração em 
doentes com ingestão controlada de sódio.  
 
3 - COMO UTILIZAR FLUMAZENILO ACCORD 0,1 MG/ML SOLUÇÃO INJECTÁVEL 
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Utilizar Flumazenilo Accord sempre de acordo com as indicações do médico. Fale com 
o seu médico ou farmacêutico se tiver dúvidas. 
 
O Flumazenilo Accord deve ser injectado por via intravenosa por um anestesista ou 
médico com experiência. 
 
O Flumazenilo Accord é compatível com soluções salinas normais, solução aquosa de 
dextrose a 5% e soluto de Ringer lactado. 
 
Depois de introduzido na seringa ou diluído em qualquer uma destas soluções o 
Flumazenilo Accord deve ser administrado nas 24 horas seguintes. 
 
A dosagem deve ser determinada individualmente e de acordo com o efeito 
pretendido. 
 
Uma vez que a duração da acção das benzodiazepinas pode ser superior à do 
flumazenilo, pode ser necessário administrar doses repetidas de Flumazenilo Accord 
se a sonolência reaparecer. 
 
Anestesia 
A dose inicial recomendada é de 0,2 mg, administrados por via intravenosa em 15 
segundos. Se não se obteve o grau de consciência desejado ao fim de 60 segundos, 
pode injectar-se uma segunda dose de 0,1 mg. Em caso de necessidade, não há 
inconveniente em repetir a injecção de 0,1 mg, de minuto em minuto, até à dose 
total máxima de 1 mg. A dose eficaz situa-se habitualmente entre os 0,3 mg e os 
0,6 mg, no entanto este valor varia consideravelmente consoante a dose e a semi-
vida da benzodiazepina administrada e das características do doente. 
 
Cuidados intensivos e no tratamento da inconsciência de origem desconhecida 
A dose inicial intravenosa recomendada é de 0,3 mg. Se o grau de consciência 
desejado não se obtém ao fim de 60 segundos, podem injectar-se novas doses de 
Flumazenilo, até que o doente acorde ou até atingir a dose total máxima de 2 mg. 
 
Nos casos em que há regresso da sonolência, pode administrar-se uma ou mais 
doses de Flumazenilo Accord em bolus i.v. ou em perfusão de 0,1 – 0,4 mg por hora. 
A velocidade da perfusão deve ser estabelecida individualmente em função do grau 
de vigília que se pretende. 
 
Nas unidades de cuidados intensivos, os doentes tratados durante muito tempo e/ou 
doses elevadas de benzodiazepinas, não devem apresentar sintomas de privação 
desde que o Flumazenilo, seja administrado lentamente e com a posologia 
adequada. Caso surjam manifestações inesperadas, convém administrar lentamente, 
por via intravenosa, dizepam ou midazolam. 
 
Se o estado de consciência do doente e a sua função respiratória não apresentarem 
melhoria significativa com as doses repetidas de Flumazenilo, tem de admitir-se que 
as benzodiazepinas não são responsáveis pelo quadro clínico. 
 
Crianças com idade superior a 1 ano 
Para anular a sedação consciente induzida com benzodiazepinas a dose inicial 
recomendada é 0,01 mg/Kg (até à dose máxima de 0,2 mg) administrada por via 
intravenosa, em 15 segundos. Se ao fim de 45 segundos não se tiver atingido o 
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estado de vigília desejado podem administrar-se doses de 0,01 mg/Kg (até à dose 
máxima de 0,2 mg) com intervalos de 60 segundos (no máximo de 4 intervalos) 
desde que não seja ultrapassada a dose total máxima de 0,05 mg/Kg ou 1 mg. 
 
Doentes com insuficiência renal (nos rins) ou hepática (no fígado) 
Nos doentes com insuficiência da função hepática, a eliminação do flumazenilo pode 
sofrer um atraso sendo portanto, recomendada uma titulação cuidadosa da dose. 
 
Não são necessários ajustes da dose em doentes com insuficiência renal. 
 
A dose deve ser individualizada de acordo com a resposta do doente. 
Fale com o seu médico ou farmacêutico se tiver a impressão de que Flumazenilo 
Accord é demasiado forte ou demasiado fraco. 
 
Se utilizar mais Flumazenilo Accord do que deveria 
Mesmo com a administração de doses superiores às recomendadas, não se 
observaram sintomas de sobredosagem. Os doentes tratados durante muito tempo 
e/ou doses elevadas de benzodiazepinas, podem, em determinadas circunstâncias, 
apresentar sintomas de privação (ver Como utilizar Flumazenilo Accord).  
 
Se administrar uma dose excessiva, informe imediatamente o seu médico ou dirija-
se ao serviço de urgências do hospital mais próximo com este folheto. 
 
4 - EFEITOS SECUNDÁRIOS POSSIVEIS 
 
Como todos os medicamentos, Flumazenilo Accord pode causar efeitos secundários, 
no entanto estes não se manifestam em todas as pessoas. 
 
A frequência dos efeitos secundários é classificada nas categorias seguintes: 
 
Muito frequentes (em mais de 1 em cada 10 doentes) 
Frequentes (em mais de 1 em cada 100 doentes, mas em menos de 1 em 10 
doentes) 
Pouco frequentes (em mais de 1 em cada 1 000 doentes, mas em menos de 1 em 
100 doentes) 
Raros (em mais de 1 em cada 10 000 doentes, mas em menos de 1 em 1 000 
doentes) 
Muito raros (em menos de 1 em cada 10 000 doentes, incluindo relato de casos 
isolados) 
 
Doenças do sistema imunitário 
Frequentes: reacções de hipersensibilidade (reacções alérgicas) 
 
Perturbações do foro psiquiátrico 
Frequentes: ansiedade (após injecção rápida, não necessitando de tratamento), forte 
dependência emocional, existência de dificuldades em iniciar e manter o sono 
(insónia), sonolência. 
 
Doenças do sistema nervoso 
Frequentes: tonturas, doe de cabeça, agitação (após injecção rápida, não 
necessitando de tratamento), tremores involuntários, boca seca, respiração 
anormalmente rápida e profunda (hiperventilação), discurso descontrolado, 
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sensações cutâneas subjectivas (como sejam frio, calor, picadas, pressão etc.) na 
ausência de estimulação (parestesias). 
Pouco frequentes: convulsões (em doentes com epilepsia, ou com insuficiência 
hepática grave, sobretudo após um tratamento a longo prazo com benzodiazepinas 
ou após abuso de múltiplos produtos medicinais). 
 
Afecções do ouvido 
Pouco frequentes: audição anormal 
 
Afecções oculares 
Frequentes: visão dupla, estrabismo, aumento da lacrimação (produção de 
lágrimas). 
 
Cardiopatias 
Frequentes: palpitações cardíacas (após injecção rápida, não necessitando de 
tratamento) 
Pouco frequentes: frequência cardíaca baixa ou rápida, batida prematura do coração 
(extrasístole) 
 
Vasculopatias 
Frequentes: afrontamentos, hipotensão ortostática (transição de deitado para de 
pé), aumento transitório da tensão arterial (ao acordar). 
 
Doenças respiratórias, torácicas e do mediastino 
Pouco frequentes: dificuldade em respirar, tosse, congestão nasal, dor no peito. 
 
Doenças gastrointestinais 
Muito frequentes: náuseas. 
Frequentes: vómitos, soluços. 
 
Afecções dos tecidos cutâneos e subcutâneas 
Frequentes: sudação. 
 
Perturbações gerais e alterações no local de administração 
Frequentes: Fadiga, dor no local de injecção. 
Pouco frequentes: Arrepios 
O flumazenilo pode induzir sintomas de privação em doentes tratados com 
benzodiazepinas durante longos períodos de tempo. Os sintomas são: tensão, 
agitação, ansiedade, confusão, alucinações, tremor involuntário e convulsões. 
Em geral, o perfil de efeitos indesejáveis nas crianças não difere muito dos adultos. 
Foram descritos choro anormal, agitação e reacções agressivas ao utilizar-se 
Flumazenilo na reversão da sedação consciente. 
 
Se algum dos efeitos secundários se agravar ou detectar quaisquer efeitos 
secundários não mencionados neste folheto, informe o seu médico ou farmacêutico. 
 
5 - COMO CONSERVAR FLUMAZENILO ACCORD 0,1 MG/ML SOLUÇÃO INJECTÁVEL 
 
Manter fora do alcance e da vista das crianças. 
 
Flumazenilo Accord deve ser conservado na ampola até ao momento da utilização de 
modo a manter a esterilidade. Conservar a temperatura inferior a 30ºC 
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Não utilize Flumazenilo Accord após o prazo de validade impresso na embalagem 
exterior. 
 
Os medicamentos não devem ser eliminados na canalização ou no lixo doméstico. 
Pergunte ao seu farmacêutico como eliminar os medicamentos de que já não 
necessita. Estas medidas irão ajudar a proteger o ambiente. 
 
6 - OUTRAS INFORMAÇÕES 
 
Qual a composição de Flumazenilo Accord  
-A substância activa é flumazenilo 
-Os outros componentes são edetato dissódico, ácido acético glacial, cloreto de 
sódio, hidróxido de sódio e água para preparações injectáveis. 
 
Qual o aspecto de Flumazenilo e conteúdo da embalagem 
O Flumazenilo Accord é uma solução límpida e incolor para injecção e concentrado 
para perfusão, em ampolas de vidro transparente. 
Estão disponíveis as seguintes apresentações: 
Caixas de cartão com 5 ampolas contendo 5 ou 10 ml de Flumazenilo Accord. 
 
Titular da Autorização de Introdução no Mercado: 
Accord Healthcare Limited 
1st Floor - Sage House, 319 Pinner Road 
HA14HF  North Harrow - Middlesex 
United Kingdom 
 
Fabricante: 
Combino Pharm, S.L. 
Fructuós Gelabert, 6-8 
08970 Sant Joan Despí, Barcelona 
Espanha 
 
 
Este folheto foi aprovado pela última vez em  
 
A informação que se segue destina-se apenas aos médicos e aos profissionais dos 
cuidados de saúde; 
 
O Flumazenilo Accord pode ser administrado em perfusão, diluído em soluções 
salinas normais, solução de dextrose a 5% e soluto de Ringer lactado. 
 
Depois de introduzido na seringa ou diluído em qualquer uma destas soluções o 
Flumazenilo Accord deve ser administrado nas 24 horas seguintes. 
 
 
 


