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RESUMO DAS CARACTERÍSTICAS DO MEDICAMENTO 
 
1. NOME DO MEDICAMENTO 

 
Diazepam Allgen rektiole 5 mg/2.5 ml, Solução retal  
Diazepam Allgen rektiole 10 mg/2.5 ml, Solução retal  
 
 
2. COMPOSIÇÃO QUALITATIVA E QUANTITATIVA 

 
Diazepam 5 mg em 2,5 ml 
Diazepam 10 mg em 2,5 ml 
 
Excipiente(s) com efeito conhecido: 37,5 mg de álcool benzílico, 2,5 mg de ácido 
benzoico (E210), 122,5 mg de benzoato de sódio (E211), 12% em volume de etanol, 1 g 
de propilenoglicol (E1520) por 2,5 ml  
 
Lista completa de excipientes, ver secção 6.1. 
 
 
3. FORMA FARMACÊUTICA 

 
Solução retal. 
Solução límpida, incolor ou amarelo claro numa bisnaga (tubo para administração retal). 
 
 
4. INFORMAÇÕES CLÍNICAS 
 
4.1 Indicações terapêuticas 
− Convulsões epiléticas e febris 
− Alívio de espasmos musculares causados por tétano  
− Anestésico em intervenções cirúrgicas menores e odontológicas 
− Primeira linha para ansiedade e agitação, quando a doença é grave ou incapacitante, 

ou expõe o indivíduo a angústia extrema. 
 

Diazepam Allgen rektiole pode ser utilizado nestas indicações quando é necessário um 
efeito rápido e a injeção intravenosa é impraticável ou indesejável. 
Diazepam Allgen rektiole é particularmente adequado para o tratamento imediato de 
convulsões em crianças. 
 
4.2 Posologia e modo de administração 
 
Posologia 
A dose habitual é de 0,25 -0,50 mg/kg. A dose depende da idade, do peso e da resposta 
individual. Diazepam Allgen rektiole 5 mg, solução retal 5 mg/2,5 ml também está 
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disponível em doses unitárias de 10 mg. Para a dosagem de 10 mg é recomendado 
Diazepam Allgen rektiole 10 mg, solução retal 10 mg/2,5 ml. 
Uma vez que Diazepam Allgen rektiole existe em doses unitárias de 5 e 10 mg, a dose é 
obtida por arredondamento por excesso. 
 
Dose recomendada: 
População pediátrica: 

• Crianças: com menos de 10 kg (com idade inferior a um ano): não recomendado. 
• 10 a 15 kg (1 a 3 anos de idade): uma bisnaga de 5 mg. Inserir a ponta da bisnaga 

apenas até meio, até à marca. 
• Mais de 15 kg (idade superior a 3 anos): uma bisnaga de 10 mg. 

Se ao fim de 10 minutos não for observado nenhum efeito, a administração em crianças 
pode ser repetida. A dose pode ser repetida a cada 12 horas. Em caso de administração 
repetida a respiração deve ser monitorizada. 
 
Adultos: 
Adultos: duas bisnagas de 10 mg. 
 
Se ao fim de 10 minutos não for observado nenhum efeito, em adultos pode ser 
administrada uma bisnaga adicional de Diazepam 10 mg solução retal. A dose pode ser 
repetida a cada 12 horas. Se forem administradas doses iniciais mais elevadas ou se 
administração for repetida, a respiração deve ser monitorizada. 
 
Se as convulsões ainda não estiverem controladas, outras medidas anticonvulsivas devem 
ser tomadas. 
 
O tratamento deve ser o mais curto possível. Deve ser usada a dose mais baixa eficaz no 
controlo os sintomas. 
O doente deve ser monitorizado regularmente e a necessidade de continuar o tratamento 
deve ser reavaliada, especialmente se o doente não apresentar sintomas. 
 
Doentes idosos e debilitados 
Em doentes idosos e debilitados, não deve ser administrada mais do que metade da dose 
habitual para adultos. 
 
Doentes com insuficiência hepática ou renal 
Também pode ser necessária uma redução da dose em doentes com insuficiência hepática 
ou renal. 
 
Doentes com insuficiência respiratória crónica 
É recomendada uma dose mais baixa em doentes com problemas respiratórios crónicos 
devido ao risco de depressão respiratória. 
 
Modo de administração 
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Apenas para administração retal. As bisnagas são exclusivamente de uso único. A folha 
de alumínio só deve ser removida antes da utilização. 
A solução é administrada por via retal. Os adultos devem estar em posição lateral; as 
crianças devem estar em posição de bruços ou lateral. 
 
a) Rasgar a folha de alumínio. Remover a tampa. 
b) Inserir a ponta completamente no reto. Em crianças com menos de 15 kg inserir a 

ponta apenas até meio. Segurar a bisnaga com a ponta voltada para baixo. O 
conteúdo da bisnaga deve ser completamente espremido aplicando firmemente 
pressão com o dedo indicador e o polegar. 

c) Para evitar sucção, manter a bisnaga completamente comprimida até retirá-la do 
reto. Apertar brevemente as nádegas do doente.  

 
O medicamento destina-se especialmente a intervenção clínica aguda. 
Quando é necessário interromper o tratamento a longo prazo com diazepam, a dose deve 
ser reduzida gradualmente. Neste caso, deve considerar-se a manifestação temporária de 
sintomas de abstinência (ver secções 4.4 e 4.8). 
 
4.3 Contraindicações 
 
− Hipersensibilidade à substância ativa, outras benzodiazepinas ou a qualquer um dos 

excipientes mencionados na secção 6.1. 
− Miastenia grave. 
− Insuficiência respiratória grave. 
− Síndrome de apneia do sono. 
− Insuficiência hepática grave. 
 
4.4 Advertências e precauções especiais de utilização 
 
Diazepam deve ser usado com precaução em doentes com: 

− Insuficiência hepática ou renal 
− Insuficiência pulmonar crónica 
− Anomalias cerebrais orgânicas, em particular aterosclerose. 

 
Diazepam não deve ser usado em casos de perda ou de luto, pois a adaptação psicológica 
pode ser inibida. 
 
No início da administração deve-se monitorizar a resposta individual do doente ao 
medicamento para garantir a rápida identificação de sobredosagem por acumulação. Deve 
ter-se especial atenção em doentes idosos e enfraquecidos, crianças e adolescentes. 
 
Diazepam não deve ser utilizado concomitantemente com álcool, uma vez que pode 
aumentar o efeito sedativo. Os doentes devem ser aconselhados a não consumir álcool 
concomitantemente, de forma a evitar o risco de sedação grave que pode ter outras 
consequências graves para o doente (ver secção 4.5). Medicamentos com efeito depressor 
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do sistema nervoso central: O uso concomitante de diazepam com outros depressores do 
SNC pode aumentar o efeito depressor do SNC, resultando potencialmente em sedação 
grave e depressão cardiovascular e/ou respiratória clinicamente relevante (ver secção 
4.5). 
 
Uso concomitante de opioides 
O uso concomitante de benzodiazepinas e opioides pode levar a sedação grave, depressão 
respiratória, coma e morte (ver secção 4.5). Deve-se limitar a prescrição simultânea 
destes medicamentos ao uso em doentes para os quais as opções alternativas de 
tratamento são inadequadas e deve limitar-se as doses e a duração ao mínimo necessário. 
Os doentes devem ser monitorizados quanto a sinais e sintomas de depressão respiratória 
e sedação. 
 
População pediátrica 
Diazepam não deve ser administrado a crianças e adolescentes sem ser realizada uma 
avaliação cuidadosa da necessidade de o fazer; a duração do tratamento deverá ser a mais 
curta possível. 
 
Grupos especiais de doentes  
Doentes idosos (≥ 65 anos) 
Aconselha-se precaução em doentes idosos, devido ao risco de quedas e consequentes 
fraturas, principalmente ao acordar à noite. Os doentes idosos devem receber uma dose 
mais baixa (ver secção 4.2). 
 
Doentes de alto risco 
Diazepam não é recomendado no tratamento primário de doenças psicóticas. 
Diazepam não deve ser utilizado em estados fóbicos ou obsessivos, nem deve ser 
utilizado isoladamente no tratamento da depressão ou ansiedade associada à depressão 
devido ao risco de suicídio neste grupo de doentes (ver secção 4.8). 
 
Tal como com outras benzodiazepinas, deve-se ter cuidado especial ao prescrever 
diazepam a doentes com distúrbios de personalidade. Os efeitos inibitórios das 
benzodiazepinas podem desencadear o suicídio em doentes deprimidos ou com 
comportamento agressivo em relação a si mesmo e aos outros. 
 
Diazepam não está indicado para o tratamento de doentes com compromisso hepático 
grave, pois pode levar a encefalopatia (ver secção 4.3). 
 
Diazepam deve ser usado com extrema cautela em doentes com histórico de abuso de 
álcool ou drogas. 
 
Doentes em choque devem apenas ser tratados com diazepam se forem tomadas medidas 
concomitantes corrigir o déficit de volume, evitando efeitos negativos adicionais no 
sistema circulatório. A cinética do diazepam pode ser afetada pela hipovolemia, uma vez 
que o diazepam possui um elevado volume de distribuição e propriedades lipofílicas. 
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Desenvolvimento de tolerância 
A perda de eficácia (tolerância) pode ocorrer após a utilização prolongada e repetida de 
benzodiazepinas por um período de semanas. 
 
Desenvolvimento da dependência 
O uso de benzodiazepinas pode levar ao desenvolvimento de dependência psicológica e 
física. Esta situação não se aplica apenas ao abuso de doses especialmente altas, mas 
também ao uso de doses dentro do intervalo terapêutico. O risco de dependência aumenta 
com a dose e a duração do tratamento. Esse risco é também maior em doentes com 
histórico de dependência de álcool ou medicamentos ou de abuso de drogas. 
 
A administração prolongada deve ser evitada, a menos que se justifique e o benefício 
terapêutico tenha sido cuidadosamente avaliado contra o risco de tolerância e 
dependência. O doente deve ser avaliado após um período máximo de 4 semanas. Em 
geral, o tratamento não deve durar mais do que 8 a 12 semanas, incluindo o processo de 
redução gradual da dose. O aumento do período de tratamento não deve ocorrer sem uma 
reavaliação da situação. 
 
No caso do desenvolvimento de dependência física, a interrupção abrupta do tratamento 
pode resultar em sintomas de abstinência (ver abaixo). 
 
Descontinuação do tratamento/sintomas de abstinência 
Com a utilização normal de doses terapêuticas, as benzodiazepinas causam sintomas de 
abstinência apenas por um curto período de tempo, podendo estes incluir distúrbios do 
sono, aumento de sonhos, cefaleias, dores musculares, ansiedade extrema, tensão, 
inquietação, sudorese, tremores, alterações de humor, confusão e irritação. Em casos 
graves, podem ocorrer os seguintes sintomas: estado confusional, desrealização, 
despersonalização, hiperacusia, dormência e formigueiro nas extremidades, 
hipersensibilidade à luz, ao som e ao contato físico, alucinações ou crises epiléticas. Estes 
devem ser tidos em conta ao tratar doentes por mais de alguns dias. 
 
Insónia e ansiedade rebound: uma síndrome transitória na descontinuação do tratamento 
na qual os sintomas que levaram ao tratamento com benzodiazepinas regressam, mas de 
forma intensificada. Esta situação pode ser acompanhada por outras reações, como 
alterações de humor, ansiedade ou distúrbios do sono e inquietação. Como o risco de 
sintomas de abstinência/rebound é maior após a interrupção abrupta do tratamento, 
recomenda-se que a dose seja reduzida gradualmente. 
 
O doente deve ser informado da duração limitada do tratamento no início do tratamento e 
a redução gradual da dose deve ser explicada de forma precisa. Também é importante que 
o doente seja informado acerca do risco de fenómenos de rebound, de forma a reduzir a 
ansiedade associada a estes sintomas, caso ocorram durante a redução da dose do 
medicamento. 
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Se forem utilizadas benzodiazepinas com semivida longa, é importante alertar contra a 
substituição por uma benzodiazepina com semivida curta, pois podem ocorrer sintomas 
de abstinência. 
Amnésia 
As benzodiazepinas podem causar amnésia anterógrada. A condição ocorre geralmente 
várias horas após o uso do medicamento e, portanto, os doentes devem garantir um sono 
ininterrupto de 7-8 horas para reduzir o risco (ver secção 4.8). 
 
Reações psiquiátricas e paradoxais 
Foram demonstradas reações como inquietação, agitação, irritabilidade, agressividade, 
delírios, ataques de raiva, pesadelos, alucinações, psicoses, comportamento inapropriado 
e outras mudanças comportamentais com benzodiazepinas. Nestes casos, o tratamento 
deve ser interrompido. As reações acima têm maior probabilidade de ocorrer em crianças 
e idosos. 
 
Administração em ambulatório 
Após a administração em ambulatório (por exemplo, para intervenções cirúrgicas 
menores ou odontológicas), o doente só deve voltar para casa se acompanhado (ver 
secção 4.7). 
 
Informações sobre excipientes: 
O propilenoglicol pode causar irritação na pele. 
O ácido benzoico e o benzoato de sódio podem causar irritação local. 
 
4.5 Interações medicamentosas e outras formas de interação 
 
Interações Farmacocinéticas 
O diazepam é metabolizado principalmente nos metabolitos farmacologicamente ativos 
N-desmetildiazepam, temazepam e oxazepam. O metabolismo oxidativo do diazepam é 
mediado pelas isoenzimas CYP3A4 e CYP2C19. Estudos in vitro demonstraram que a 
hidroxilação é principalmente mediada pelo CYP3A4, enquanto ambas as isoenzimas, 
CYP3A4 e CYP2C19, estão envolvidas na N-desmetilação. Estas observações in vitro 
foram confirmadas em estudos in vivo. 
 
Por conseguinte, medicamentos com substâncias ativas que inibem ou induzem o 
CYP3A4 e/ou o CYP2C19 podem alterar a farmacocinética do diazepam quando 
administrados concomitantemente. Assim, inibidores conhecidos do CYP3A4 ou 
CYP2C19, como isoniazida, cimetidina, omeprazol, dissulfiram, fluvoxamina, fluoxetina, 
contracetivos orais e inibidores da protease do HIV, podem levar a sedação profunda e 
prolongada. Medicamentos indutores de enzimas, como rifampicina, erva-de-São-João 
(Hypericum perforatum) e certos antiepiléticos, podem causar diminuição dos níveis 
plasmáticos de diazepam. 
 
Itraconazol, cetoconazol e, em menor grau, fluconazol e voriconazol são inibidores 
potentes da isoenzima CYP3A4 do citocromo P450 e podem aumentar os níveis 
plasmáticos das benzodiapinas. Os efeitos das benzodiapinas podem ser aumentados e 
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prolongados pelo uso concomitante. Pode ser necessária uma redução da dose de 
benzodiazepina. 
 
Foi demonstrado que a cimetidina e o omeprazol diminuem a depuração das 
benzodiazepinas e aumentam sua atividade, enquanto que os indutores de enzimas 
hepáticas conhecidos, como por exemplo a rifampicina, podem aumentar a depuração das 
benzodiazepinas. 
 
O fenobarbital e a fenitoína podem acelerar o metabolismo do diazepam. 
 
As concentrações de fenitoína podem manter-se elevadas, diminuídas ou inalteradas com 
a administração concomitante de diazepam. 
 
O metabolismo do diazepam é acelerado pela teofilina e pelo tabagismo. 
 
Interações farmacodinâmicas 
 
Podem ocorrer potenciação mútua e efeitos como sedação aumentada ou depressão 
respiratória e cardiovascular quando o diazepam é administrado concomitantemente com 
outros medicamentos com propriedades depressoras do SNC, como: 

− antipsicóticos 
− ansiolíticos 
− sedativos, hipnóticos, analgésicos narcóticos (opioides), anestésicos 
− antiepiléticos 
− anti-histamínicos sedativos 
− antidepressivos 

 
No caso dos analgésicos narcóticos, pode ocorrer um aumento da euforia, o que pode 
levar a um aumento da dependência psicológica. 
O uso concomitante de benzodiazepinas e opioides pode levar a sedação grave, depressão 
respiratória, coma e morte (ver secção 4.4). 
 
O efeito sedativo pode ser aumentado em combinação com álcool, o que afeta a 
capacidade de conduzir ou utilizar máquinas. A ingestão concomitante de álcool não é 
recomendada (ver secções 4.4, 4.7 e 4.9). 
 
A administração concomitante de buprenorfina (um analgésico potente) pode levar a 
paragem respiratória e choque hipovolémico. 
 
Dado o potencial para aumento do risco de depressão respiratória, o uso concomitante de 
benzodiazepinas e oxibato de sódio devem ser evitados. 
 
O diazepam pode inibir os efeitos terapêuticos da levodopa. 
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A administração concomitante com relaxantes musculares pode aumentar o efeito de 
relaxante muscular, especialmente em doentes idosos e com doses mais elevadas (risco 
de queda!). 
 
Outras informações 
Devido à lenta eliminação do diazepam, devem ser consideradas possíveis interações 
mesmo após a descontinuação do tratamento com diazepam. 
 
4.6 Fertilidade, gravidez e aleitamento 
 
Mulheres em idade fértil 
As mulheres com potencial para engravidar devem ser aconselhadas a contatar o seu 
médico sobre a descontinuação do medicamento caso planeiem engravidar ou suspeitem 
que estão grávidas. 
 
Gravidez 
Não existem dados sobre a segurança do diazepam durante a gravidez. Diazepam não 
deve ser usado durante a gravidez, especialmente no primeiro e terceiro trimestres, a 
menos que o benefício supere o risco. 
 
O risco de malformações congénitas em humanos associado ao uso de benzodiazepinas 
em doses terapêuticas é diminuto, embora alguns estudos epidemiológicos tenham 
indicado um risco aumentado de fenda palatina. Casos de anormalidades congénitas, 
atraso mental e nistagmo neonatal em crianças expostas no período pré-natal foram 
reportados após sobredosagem e intoxicação com benzodiazepinas. 
 
Se, por razões válidas, o diazepam for administrado em doses elevadas ou em doses 
baixas repetidas durante a última fase da gravidez ou durante o parto, são esperados 
hipotermia, hipotonia, depressão respiratória, batimentos cardíacos fetais irregulares e 
sucção insuficiente do recém-nascido (síndrome da criança hipotónica) devido à ação 
farmacológica do medicamento. 
 
O uso crónico de benzodiazepinas por mulheres grávidas durante os últimos meses de 
gravidez pode resultar em dependência física do recém-nascido, colocando-o em risco de 
apresentar sintomas de abstinência (por exemplo, hiperatividade, irritabilidade) no 
período pós-natal. 
 
Amamentação 
Diazepam é excretado no leite materno, pelo que o seu uso durante a amamentação deve 
ser evitado. Diazepam é metabolizado significativamente mais lentamente no recém-
nascido do que em crianças ou adultos. Se o tratamento com diazepam for necessário, a 
amamentação deve ser interrompida para evitar efeitos adversos no lactente. 
 
Fertilidade 
Não há dados clínicos disponíveis sobre a fertilidade. 
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4.7 Efeitos sobre a capacidade de conduzir e utilizar máquinas 
 
Sedação, perda de memória, diminuição da concentração e função muscular diminuída 
podem prejudicar a capacidade de conduzir e utilizar máquinas. Se o período de sono for 
muito curto, o risco de redução do estado de alerta é maior. Os doentes em tratamento 
com Diazepam Allgen rektiole não devem conduzir ou utilizar máquinas durante pelo 
menos 24 horas após a última dose. 
 
4.8 Efeitos Indesejáveis 
 
Sonolência, confusão emocional, diminuição do estado de alerta, confusão, fadiga, 
cefaleia, tonturas, fraqueza muscular, ataxia ou visão dupla. Estes sintomas ocorrem 
principalmente no início do tratamento e geralmente desaparecem com a administração 
repetida. Outros efeitos indesejáveis, como distúrbios gastrointestinais, alterações na 
libido ou reações cutâneas, foram ocasionalmente reportados. Doentes idosos ou 
debilitados são particularmente sensíveis a reações adversas e podem necessitar de doses 
mais baixas. 
 
As reações adversas estão listadas abaixo pela classe de sistema de órgãos MedDRA e 
pela frequência: 
 
As frequências são classificadas da seguinte forma: 
Muito frequentes (≥1/10) 
Frequentes (≥1/100 a <1/10) 
Pouco frequentes (≥1/1.000 a <1/100) 
Raros (≥1/10.000, <1/1.000) 
Muito raros (<1/10.000) 
Desconhecido (não pode ser calculada a partir dos dados disponíveis) 
 
Doenças do sangue e do sistema linfático 
Raros: discrasias sanguíneas, incluindo trombocitopenia 
 
Doenças do metabolismo e nutrição 
Raros: aumento do apetite 
 
Perturbações do foro psiquiátrico 
Frequentes: diminuição do estado de alerta, confusão emocional, confusão, amnésia 
anterógrada associada a comportamento inadequado, reações paradoxais * 
Pouco frequentes: diminuição da concentração 
Raros: líbido diminuída, líbido aumentada 
 
Em doentes sensíveis, uma depressão pré-existente pode ser revelada. 
 
Doenças do sistema nervoso 
Frequentes: sedação pesada indesejada, sonolência, cefaleia, tonturas (com risco de queda 
em doentes idosos), ataxia, disartria incluindo fala arrastada, tremor 
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Afeções oculares 
Frequentes: visão dupla 
Raros: outros distúrbios visuais, incluindo visão turva e nistagmo 
 
Afeções do ouvido e do labirinto 
Desconhecida: tonturas 
 
Doenças cardíacas 
Raros: bradicardia, insuficiência cardíaca, incluindo paragem cardíaca 
 
Vasculopatias 
Raros: hipotensão 
 
Doenças respiratórias, torácicas e do mediastino 
Raros: espasmos laríngeos, depressão respiratória incluindo apneia e paragem respiratória 
 
Doenças gastrointestinais 
Raros: náusea, vómito, dor epigástrica, prisão de ventre, diarreia, boca seca 
Desconhecido: aumento da secreção salivar 
 
Afeções hepatobiliares 
Raros: icterícia colestática, icterícia hepatocelular 
 
Afeções dos tecidos cutâneos e subcutâneos 
Muito raros: reações alérgicas na pele, incluindo prurido, urticária e angioedema 
 
Afeções musculosqueléticas e dos tecidos conjuntivos 
Frequentes: aumento de espasmos musculares, miastenia 
 
Doenças renais e urinárias 
Raros: retenção urinária, incontinência 
 
Doenças dos órgãos genitais e da mama 
Raros: distúrbios menstruais 
 
Perturbações gerais e alterações no local de administração 
Frequentemente: fadiga 
Raros: dor no peito, sintomas de privação ** 
Desconhecido: risco de queda 
 
Exames complementares de diagnóstico 
Raros: alterações nos parâmetros hepáticos (aumento de ALT, AST, fosfatase alcalina) 
 
Dependência 
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O uso (mesmo em doses terapêuticas) pode levar ao desenvolvimento de dependência 
física: a descontinuação do tratamento pode resultar em sintomas de abstinência ou 
rebound (ver secção 4.4). Pode ocorrer dependência psicológica. Foram notificados casos 
de abuso de benzodiazepinas. 
 
* Reações paradoxais (agitação aguda, tendências suicidas, inquietação, agitação, 
irritabilidade, instabilidade, ansiedade, agressividade, raiva, tensão, delírios, pesadelos, 
insónia, psicoses, alucinações, hostilidade, comportamento inadequado) podem ocorrer 
com benzodiazepinas e são mais prováveis em crianças e idosos. Se estes efeitos 
indesejáveis ocorrerem o medicamento deve ser descontinuado. 
 
** De manhã, após a administração da noite anterior, os efeitos de abstinência 
(perturbações da concentração e fadiga residual) e a sedação durante o dia podem 
diminuir a capacidade de reação. 
 
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.: 
 
Sítio da internet: http://www.infarmed.pt/web/infarmed/submissaoram  
(preferencialmente)  
ou através dos seguintes contactos: 
Direção de Gestão do Risco de Medicamentos 
Parque da Saúde de Lisboa, Av. Brasil 53 
1749-004 Lisboa 
Tel: +351 21 798 73 73 
Linha do Medicamento: 800222444 (gratuita) 
E-mail: farmacovigilancia@infarmed.pt  
 
4.9 Sobredosagem 
 
Os efeitos de sobredosagem são mais graves quando o Diazepam Allgen rektiole é 
utilizado com agentes de ação central, especialmente álcool. 
 
a) Sintomas de sobredosagem 
Uma sobredosagem manifesta-se em regra na forma de depressão do sistema nervoso 
central, variando de sonolência a coma. Nas formas leves, os sintomas são reconhecidos 
como sonolência, distúrbios da fala, confusão e movimentos oculares involuntários 
(nistagmo) e letargia. Nas formas mais graves, os sintomas incluem ataxia, arreflexia, 
apneia, hipotonia, hipotensão, depressão respiratória. O coma é raro e a morte muito rara. 
 
O efeito depressor respiratório das benzodiazepinas potencia problemas respiratórios pré-
existentes em doentes com doença respiratória. No caso de intoxicação grave, pode 
ocorrer depressão das funções vitais, especialmente do centro respiratório (cianose, 
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paragem respiratória e paragem cardíaca, é necessário monitorizar numa unidade de 
cuidados intensivos!). 
À medida que os níveis do medicamento diminuem, podem surgir insónias e 
possivelmente convulsões primárias. 
 
b) Tratamento de sobredosagem 
No tratamento de uma sobredosagem com qualquer medicamento, deve considerar-se que 
várias substâncias podem ter sido tomadas. 
O tratamento é sintomático. A respiração, a frequência cardíaca, a pressão arterial e a 
temperatura corporal devem ser monitorizadas e devem ser tomadas medidas de suporte 
para manter as funções cardiovasculares e respiratórias. O tratamento sintomático dos 
efeitos cardiorrespiratórios e do sistema nervoso central pode ser particularmente 
necessário. A hipotensão pode ser tratada com simpatomiméticos. Se ocorrer 
insuficiência respiratória, que pode também ser causada pela diminuição do tónus 
muscular periférico, são necessárias medidas de suporte respiratório. 
Após uma sobredosagem de diazepam, é improvável que as medidas reforçadas de 
diurese e diálise sejam muito eficazes, devido à alta ligação do diazepam às proteínas 
plasmáticas e ao elevado volume de distribuição. 
 
Para neutralizar os efeitos depressores do SNC das benzodiazepinas, em casos raros pode 
ser necessário usar o antagonista específico das benzodiazepinas, flumazenilo. O doente 
deve ser monitorizado atentamente, uma vez que o flumazenilo não só antagoniza o efeito 
sedativo, mas também os efeitos anticonvulsivantes e ansiolíticos. Devido à semivida 
curta de aproximadamente 1 hora, os doentes devem ser monitorizados continuamente 
após a conclusão do efeito do flumazenilo. 
O flumazenilo está contraindicado se forem administrados concomitantemente 
medicamentos que diminuam o limiar convulsivo (por exemplo, antidepressivos 
tricíclicos). Para mais informações sobre a administração adequada, consulte o resumo 
das características do medicamento para o flumazenilo. 
 
 
5. PROPRIEDADES FARMACOLÓGICAS 
 
5.1 Propriedades farmacodinâmicas 
 
Grupo   Farmacoterapêutico:   2.9.1.   Sistema   Nervoso   Cerebrospinal.   
Psicofármacos.   Ansiolíticos, sedativos e hipnóticos. 
Código ATC: N05BA01 
 
Diazepam é um agente psicotrópico da classe 1,4-benzodiazepínica, com propriedades 
distintas de supressão de tensão, agitação e ansiedade, além de efeitos sedativos e 
hipnóticos. Adicionalmente, o diazepam mostra propriedades relaxantes musculares e 
anticonvulsivantes. É utilizado no tratamento a curto prazo de ansiedade e tensão, como 
sedativo e na pré-terapêutica, no tratamento de espasmos musculares e no tratamento de 
sintomas de abstinência alcoólica. 
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Diazepam liga-se a recetores específicos no sistema nervoso central e em certos órgãos 
periféricos. Os recetores benzodiazepínicos do SNC são muito semelhantes, na sua 
função, aos recetores do sistema transmissor gabaérgico. Após a ligação ao recetor 
benzodiazepínico, o diazepam aumenta a atividade inibitória da transmissão gabaérgica. 
 
5.2 Propriedades farmacocinéticas 
 
Absorção 
Após a administração retal da solução, diazepam é rápida e quase completamente 
absorvido pelo reto. 
 
O efeito terapêutico começa alguns minutos após a administração retal. A taxa de 
aumento da concentração sérica após a administração retal é semelhante à detetada após 
uma dose intravenosa, mas os níveis plasmáticos máximos são mais baixos após a 
administração da solução retal do que após a administração intravenosa. Nos adultos, as 
concentrações plasmáticas máximas após a administração de 10 mg de diazepam em 
solução retal são atingidas após aproximadamente 10 a 30 minutos (aproximadamente 
150 a 400 ng / ml). 
 
Distribuição 
Diazepam tem uma taxa elevada de ligação às proteínas (95 a 99%). O volume de 
distribuição está entre 0,95 e 2 l/kg de peso corporal, dependendo da idade. Diazepam é 
lipofílico e penetra rapidamente na solução cerebrospinal. Diazepam e o seu principal 
metabólito, o N-desmetildiazepam, atravessam a placenta e são excretados no leite 
materno. 
 
Biotransformação, eliminação 
Diazepam é principalmente metabolizado no fígado. Os seus metabolitos, N-
metildiazepam (nordiazepam), temazepam e oxazepam, que surgem como glucuronídeos 
na urina, também são farmacologicamente ativos. Apenas 20% dos metabolitos são 
detetados na urina nas primeiras 72 horas. 
 
Diazepam tem uma semivida bifásica com uma fase de distribuição inicial rápida, 
seguida de uma fase terminal de eliminação prolongada de 1 a 2 dias. Para os metabolitos 
ativos N-desmetildiazepam, temazepam e oxazepam, as semividas são de 30 a 100 horas, 
10 a 20 horas e 5 a 15 horas, respetivamente. 
 
A excreção é principalmente renal e parcialmente biliar, dependendo da idade, bem como 
da função hepática e renal. 
 
O metabolismo e a eliminação no recém-nascido são significativamente mais lentos do 
que em crianças e adultos. O tempo de eliminação encontra-se aumentado 2 a 4 vezes em 
doentes idosos. O tempo de eliminação também é prolongado em doentes com 
insuficiência renal. O tempo de eliminação é duplicado em doentes com doenças 
hepáticas (cirrose hepática, hepatite). 
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5.3 Dados de segurança pré-clínica  
 
Estudos de toxicidade crónica em animais não mostraram evidências de alterações 
induzidas por medicamentos. Não são conhecidos estudos a longo prazo em animais 
sobre o potencial carcinogénico do diazepam. Vários estudos indicaram um fraco 
potencial mutagénico em doses consideravelmente acima da exposição humana máxima 
atingida com doses terapêuticas. 
 
A tolerância local foi estudada após administração única e repetida no saco conjuntival de 
coelhos e no reto de cães. Apenas irritação mínima foi observada. Não ocorreram efeitos 
sistémicas. 
 
 
6. INFORMAÇÕES FARMACÊUTICAS 
 
6.1 Lista dos excipientes 
 
Álcool benzílico 
Etanol (96%) 
Propilenoglicol 
Ácido benzoico 
Benzoato de sódio 
Água purificada 
 
6.2 Incompatibilidades 
 
Não aplicável. 
 
6.3 Prazo de validade 
 
Diazepam Allgen rektiole 5 mg, Solução retal 5 mg/2,5 ml: 2 anos. 
Diazepam Allgen rektiole 10 mg, Solução retal 10 mg/2,5 ml: 3 anos. 
 
6.4 Precauções especiais de conservação  
 
Não conservar acima de 25°C. 
A exposição a curto prazo a temperaturas mais altas (por exemplo, em emergências) não 
tem consequências adversas. 
 
6.5 Natureza e conteúdo do recipiente 
 
Embalagens contendo 5 bisnagas (tubos retais). Cada bisnaga contém 2,5 ml de solução. 
As bisnagas são de polietileno de baixa densidade. 
 
6.6 Precauções especiais de eliminação  
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Não existem requisitos especiais. 
Qualquer medicamento não utilizado ou material usado deve ser descartado de acordo 
com os requisitos locais. 
 
 
7. TITULAR DA AUTORIZAÇÃODE INTRODUÇÃO NO MERCADO 
 
Allgen Pharmaceuticals & Generics B.V 
Rouboslaan 32 
2252 TR Voorschoten 
 
 
 
8. NÚMERO(S) DA AUTORIZAÇÃO DE INTRODUÇÃO NO MERCADO  
 
Nº de registo : xxxxxxx:  Diazepam Allgen rektiole, 5 mg/2,5 ml, Solução retal  
Nº de registo : xxxxxxx  Diazepam Allgen rektiole, 10 mg/2,5 ml, Solução retal  
 
 
9. DATA DA PRIMEIRA AUTORIZAÇÃO/RENOVAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO 

DE INTRODUÇÃO NO MERCADO 
 
Data da primeira autorização: 17 de setembro de 2001 
Data da última renovação: 17 de setembro de 2006 
 
 
10. DATA DA REVISÃO DO TEXTO 
 
A última alteração parcial diz respeito à secção 6.3; 20 de novembro de 2019. 
 


