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Suspensão bucal



O que é o midazolam suspensão
bucal e para que é utilizado?

� É um medicamento que pertence a um
grupo terapêutico chamado de
benzodiazepinas e é utilizado para parar uma
crise convulsiva prolongada.

Quando deve ser administrado o
midazolam suspensão bucal?

� Deve ser administrado sempre que a crise
convulsiva se mantenha para além de 5
minutos ou conforme indicação médica.

Passo 1

� Desenrosque a tampa de fecho da ponta
da seringa.

Passo 2

� Com o indicador e o polegar aperte
suavemente a bochecha do doente e puxe-a

Onde levantar o medicamento
midazolam suspensão bucal?

� O medicamento ser-lhe-á fornecido na
Unidade de Farmácia do Ambulatório dos
Serviços Farmacêuticos do Hospital São
João, situada na parte da frente do hospital
(Alameda Prof. Hernâni Monteiro), em frente
à entrada do metro (entre as 9-16 horas, de
2ª a 6ª feira).

Quando levantar o medicamento
midazolam suspensão bucal?

� Após o levantamento das primeiras
seringas, terá que solicitar a preparação de
mais unidades contactando telefonicamente
a Unidade de Farmácia do Ambulatório
através do nº 964017278. Deverá identificar-
se o doente pelo nome e nº de processo do
CHSJ(que consta no cartão do hospital).

Atenção! O midazolam
suspensão bucal destina-se
exclusivamente a uso
bucal. Não colocar agulha
na seringa.

minutos ou conforme indicação médica.

Como deve ser conservado o
midazolam suspensão bucal?

� À temperatura ambiente, protegido da
exposição solar direta.

� Deve ser guardado num local acessível,
embora fora do alcance das crianças.

Como administrar midazolam
suspensão bucal?

� Antes de administrar, verifique que o
midazolam suspensão bucal se encontra
dentro do prazo de validade.

suavemente a bochecha do doente e puxe-a
para trás. Introduza a ponta da seringa na
parte posterior do espaço entre o interior da
bochecha e a gengiva inferior.

� Prima lentamente o êmbolo da seringa até
o êmbolo parar, administrando todo o
conteúdo da seringa. Se indicado pelo seu
médico, pode administrar cerca de metade
da dose lentamente num lado da boca e
depois, a restante, do outro lado da boca.

� Se a crise continuar mais de 5 minutos
após a administração de midazolam, deve
ser chamada a Emergência Médica (112).
Não administrar novamente midazolam na
mesma crise.

CHSJ(que consta no cartão do hospital).

� O pedido de preparação deverá ser
efetuado com uma antecedência mínima de
72 horas, relativamente ao levantamento.

� O pedido de preparação deverá ser
efetuado sempre que tenha em sua posse
apenas uma dose de midazolam suspensão
bucal.

O que fazer com as seringas de
midazolam suspensão bucal que
foram administradas ou ultrapassaram
o prazo de validade?

� Todas as seringas administradas ou que
ultrapassaram o prazo de validade terão que
ser entregues na Unidade de Farmácia do
Ambulatório, aquando do levantamento
seguinte.


