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THIOPENTAX®

tiopental sódico

0,5 g  /  1 g
FORMA FARMACÊUTICA: 
Pó para solução injetável

APRESENTAÇÃO:
Caixa contendo 25 frascos-ampola com 0,5 g
Caixa contendo 25 frascos-ampola com 1 g

USO ADULTO

COMPOSIÇÃO:

(Cada 1 g de tiopental sódico contém 0,06 g de carbonato de sódio)

INFORMAÇÃO TÉCNICA:
O THIOPENTAX® é apresentado na forma de pó estéril, para uso 
intravenoso, constituído da substância química tiopental sódico (um 
barbitúrico de curta duração) com indicação específica para a produ-
ção  de uma anestesia completa de curta duração, ou para auxiliar 
na introdução da anestesia geral, bem como auxiliar na anestesia 
regional no controle das convulsões.
Seu prazo de validade antes da reconstituição é de 24 meses, sendo 
que após este prazo o produto pode não ter mais efeito terapêutico.
Conservar o produto antes da reconstituição em temperatura am-
biente, entre 15 e 30oC, protegido da luz, e a solução reconstituída 
em refrigerador entre 2 e 8oC.
O paciente deve ser informado para evitar ingerir álcool ou depres-
sores do SNC nas 24 horas seguintes da anestesia. O paciente 
deve ter precaução ao conduzir automóvel ou realizar tarefas que 
necessitem de atenção ou coordenação nas 24 horas seguintes à 
anestesia.
O tiopental sódico deprime o córtex sensorial, diminui a atividade 
motora, altera a função cerebelar e produz sonolência, sedação e 
hipnose.
Os anestésicos barbitúricos de curta duração de ação deprimem o 
sistema nervoso central para produzir hipnose ou anestesia sem 
analgesia.
O mecanismo exato pelo qual estes fármacos produzem aneste-
sia não está completamente compreendido. Todavia, foi proposto 
que agem aumentando as respostas ao ácido gama-aminobutírico 
(GABA), diminuindo as respostas do glutamato (GLU), e deprimindo 
diretamente a excitabilidade pelo aumento na condutância da mem-
brana. Desta forma, ocorre significativa diminuição na excitabilidade 
neuronal para a produção de ação anestésica.
O mecanismo de ação dos barbitúricos como sedativos-hipnóticos 
não foi ainda completamente estabelecido. Os barbitúricos parecem 
agir no tálamo, onde inibem a condutância ascendente na formação 
reticular, interferindo deste modo com a transmissão dos impulsos 
ao córtex.  Estudos recentes sugeriram que os efeitos sedativos-hip-
nóticos dos barbitúricos podem estar relacionados à sua capacidade 
de aumentar ou mimetizar a ação inibitória sináptica do GABA.
Devido à sua alta solubilidade lipídica e baixo grau de ionização, os 
anestésicos barbitúricos atravessam rapidamente a barreira hemato-
encefálica e são rapidamente redistribuídos do cérebro aos outros 
tecidos do organismo, isto é, primeiro para os órgãos viscerais alta-
mente irrigados (fígado, rins, coração) e para o músculo e, depois, 
para os tecidos adiposos. Os anestésicos barbitúricos atravessam a 
placenta e aparecem na corrente sanguínea do cordão umbilical. Se 
administrados em doses altas, o tiopental é excretado no leite mater-
no. O volume de distribuição no estado de equilíbrio é de 1,7 a 2,5 
L/kg, podendo aumentar para 4,1 L/kg durante a gravidez a termo e 
para 7,9 L/kg em pacientes obesos.
A ligação às proteínas é alta, de 72% a 86%. 
A biotransformação é primariamente hepática, mas também em 
pequena quantidade em outros tecidos, especialmente nos rins e 
cérebro. Se altas concentrações de tiopental são administradas por 
infusão intravenosa contínua, por tempo prolongado, pode ocorrer 
aumento progressivo da saturação das enzimas de metabolização 
hepática, resultando em rápido aumento na concentração plasmá-
tica.
A meia-vida de distribuição é rápida, de 4,6 a 8,5 minutos. A meia-
vida de eliminação em adultos é de 10 a 12 horas, aumentando com 
a idade.  Pode aumentar para 26,1 horas durante a gravidez a termo 
e para 27,85 horas em pacientes obesos. Em crianças, a meia-vida 
de eliminação é de 6,1 horas. Quando são administradas doses altas 
de tiopental para indução de anestesia, a meia-vida de eliminação é 
independente da concentração plasmática. A administração de altas 
doses do fármaco, isto é, de 300 a 600 mg/kg de peso corporal, 
resulta em aumento na meia-vida de eliminação.
O início de ação do tiopental é rápido, devido à alta solubilidade lipí-
dica dos anestésicos barbitúricos. A anestesia intravenosa tem início 
de ação em 30 a 60 segundos. Após a administração de doses de 
indução de tiopental, ocorre relaxamento muscular em cerca de 30 
segundos após o estado de inconsciência ser alcançado. A profun-
didade da anestesia pode aumentar para até 40 segundos e depois 

Cada frasco-ampola contém: 0,5 g 1,0 g

tiopental sódico ......................................... 0,5 g 1,0 g

sob compressão intermitente da bolsa de gases, até o paciente re-
cobrar a respiração espontânea é o tratamento considerado mais 
eficaz.
Obstrução respiratória: A obstrução é, geralmente, acompanhada 
de excessiva atividade diafragmática, retração intercostal superior e 
diminuição das trocas gasosas, seguida de um aumento da frequên-
cia de pulso. A depressão da atividade respiratória é um dos efei-
tos característicos do tiopental, assim, em presença de obstrução o 
esforço respiratório pode ser fraco e breve. Portanto, é importante 
observar cuidadosamente a respiração no intuito de descobrir os 
sinais de obstrução.
Depressão do miocárdio: O produto deve ser descontinuado e ime-
diatamente estabelecer ou manter a abertura das vias respiratórias 
por intubação, se necessário. Administrar oxigênio 100% com venti-
lação assistida, se necessário.
Laringismo: A adução moderada das cordas vocais pode ser re-
conhecida pelo “tom agudo” durante a inspiração. Quando chega a 
produzir laringoespasmo grave o fechamento da glote impede por 
completo a inspiração, podendo cessar a respiração com o tórax em 
posição expiratória.
A incidência do laringoespasmo com tiopental é considerada baixa. 
Quando se evita estímulo doloroso, durante a anestesia superficial, 
não ocorre. O reconhecimento e o tratamento precoce das causas 
de estridor costumam impedir  ou diminuir a incidência de laringo-
espasmo. É suficiente em geral a aspiração de mucosidades ou ou-
tras substâncias que excitam as cordas vocais. Se o espasmo for 
de origem reflexa deverá ser suprimido o estímulo e aprofundada 
a anestesia com precaução, procurando-se entretanto manter boa 
ventilação pulmonar e eficiente oxigenação.
Se o espasmo for anoxêmico, será preferível não aprofundar a anes-
tesia até que seja eliminada a causa e corrigida a anoxemia.
Para vencer o laringoespasmo resistente, recomenda-se atropina 
intravenosa e administração de um relaxante muscular. Se não for 
possível eliminar o espasmo e for impossível obter resultado com 
administração de oxigênio sob pressão, deve-se introduzir um tubo 
endotraqueal e proceder-se à respiração artificial; se isto não for 
possível, realizar, sem perda de tempo, traqueostomia.
Hipotensão: Administrar fluidos intravenosos e levantar as pernas 
do paciente. Se não for conseguido um aumento desejável da pres-
são arterial, usar drogas vasopressoras e/ou inotrópicas. 
Extravasamento (Agulha fora da veia): Não há critério unânime re-
ferente ao fato de que o extravasamento do THIOPENTAX® requeira 
tratamento especial. Pode ocorrer endurecimento e dor na região 
afetada, cuja  duração varia. Alguns anestesistas aconselham com-
bater imediatamente a dor e evitar a formação de escaras. Para isso, 
injeta-se na zona afetada solução fisiológica ou de procaína a 0,5%, 
ou procede-se à aplicação de compressas quentes; aconselha-se 
também injeção de hialuronidase.
Injeção intra-arterial acidental: A injeção de THIOPENTAX® numa 
artéria pode causar angioespasmo. Se o paciente estiver acorda-
do, acusará imediatamente sensação de queimadura seguida de 
dor intensa propagando-se por sob o lugar da punção. Logo que 
se constate o acidente deve-se interromper a injeção nesse local e 
aplicar o adequado tratamento do espasmo (pelo bloqueio do plexo 
braquial ou injeção arterial de procaína) e terapêutica anticoagulante 
precoce.
Calafrios: Aquecer o paciente com cobertores, manter a temperatu-
ra da sala a 22oC e administrar clorpromazina ou metilfenidato.
Tromboflebite: O tratamento é sintomático e pode necessitar de 
repouso e aplicação de calor.

PACIENTES IDOSOS:
Após a administração de anestésicos barbitúricos para procedimen-
tos curtos, a recuperação das funções cognitiva e psicomotora é 
geralmente mais lenta nos pacientes idosos. Também pode haver 
diminuição da função hepática relacionada à idade, que pode ne-
cessitar de redução da dose, e diminuição da função renal que pode 
prolongar o efeito do medicamento.

VENDA SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA.
O ABUSO DESTE MEDICAMENTO PODE CAU-
SAR DEPENDÊNCIA.
USO RESTRITO A HOSPITAIS

Nº lote, data de fabricação e prazo de validade: vide rótulo/caixa
MS Nº 1.0298.0094
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Medidas = Altura (240 mm) x Comprimento (172 mm)



diminuir progressivamente até o retorno do estado de consciência. 
Isto reflete as rápidas mudanças na concentração de anestésico nos 
sítios de ação no cérebro, sendo consequência de sua distribuição 
inicial no cérebro, seguida pela subsequente redistribuição em ou-
tros tecidos. O início de ação, após administração intravenosa para 
a hipnose, ocorre em 10 a 40 segundos.
Após administração intravenosa, o tempo para se atingir o pico da 
concentração plasmática no cérebro é de 30 segundos, nos múscu-
los é de 15 a 30 minutos e nos tecidos adiposos é de várias horas.
A duração da ação é de 10 a 30 minutos, após a administração in-
travenosa.
A eliminação do tiopental é renal; contudo, a eliminação renal é mí-
nima devido à extensa reabsorção tubular renal em função da alta 
solubilidade lipídica dos anestésicos barbitúricos. A depuração em 
adultos é de 1,6 a 4,3 mL/kg/minuto; podendo aumentar para 286 
mL/minuto durante a gravidez a termo.

TODO MEDICAMENTO DEVE SER MANTIDO FORA DO ALCANCE 
DAS CRIANÇAS.

INDICAÇÕES:
O THIOPENTAX® é indicado para a produção de anestesia completa 
de curta duração ou para induzir anestesia geral. É também indicado 
como auxiliar em anestesia regional e no controle de convulsões. 
Hipnótico na anestesia equilibrada. 

CONTRAINDICAÇÕES:
1. Contraindicações Absolutas: 
 Hipersensibilidade aos barbitúricos
 Porfiria latente ou manifesta
2. Contraindicações Relativas: 
 Doença cardiovascular grave
 Hipotensão ou choque
Condições onde o efeito hipnótico pode ser prolongado, tais 
como: excesso de medicação pré-anestésica, doença de Addi-
son, disfunção renal ou hepática, mixedema e asma.
O critério definitivo para determinar se as condições do pacien-
te ou a natureza da operação excluem o uso de tiopental em 
determinado caso, é estabelecido pela possibilidade do anes-
tesista conseguir os efeitos desejados, sem ocorrência de ania, 
hipercapnia ou insuficiência circulatória.

PRECAUÇÕES:
Sensibilidade cruzada:  Os pacientes sensíveis a outros barbitú-
ricos, podem ser sensíveis ao  tiopental. 
Gravidez (Categoria C):  O tiopental atravessa a placenta e pode 
produzir depressão do SNC do feto. 
Amamentação:  Não há relatos de problemas com tiopental 
no período da amamentação em seres humanos. No entanto, 
podem ser eliminadas pequenas quantidades no leite materno, 
após a administração de grandes doses de tiopental à mãe lac-
tante.
Pediatria: Não foram realizados estudos apropriados com a 
população pediátrica. Contudo, não há descrição de problemas 
pediátricos específicos documentados. 
Geriatria:  Após a administração de anestésicos barbitúricos 
para procedimentos curtos, a recuperação das funções cogniti-
va e psicomotora é geralmente mais lenta nos pacientes idosos. 
Também pode haver diminuição da função hepática relacionada 
à idade, que pode necessitar de redução da dose, e diminuição 
da função renal que pode prolongar o efeito do medicamento.

INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS: 
As associações que contenham qualquer dos seguintes medica-
mentos, dependendo da dose podem interagir e modificar os efei-
tos do tiopental: diazóxido; guanadrel; guanetidina; mecamilamina; 
trimetofano; diuréticos; clonidina; metildopa; metirosina; pargilina; 
alcaloides da Rauwolfia; álcool ou depressores do SNC, incluindo 
medicação pré-anestésica; medicamentos que produzem hipotermia 
ou hipotensão; cetamina, sulfato de magnésio por via parenteral; fe-
notiazinas especialmente a prometazina; probenecida; aminofilina; 
midazolam e analgésicos opioides. 

REAÇÕES ADVERSAS / COLATERAIS:
Incluem-se como reações adversas do tiopental: depressão 
respiratória, depressão do miocárdio, arritmia cardíaca, sono-
lência prolongada, espirros, broncoespasmo e laringoespasmo. 
Reações anafiláticas têm sido relatadas. Raramente tem sido 
relatada anemia hemolítica com falência renal.
A exemplo dos derivados barbitúricos, somente as superdosa-
gens provocam efeitos tóxicos, caracterizados pelas reações 
secundárias descritas anteriormente.

POSOLOGIA:
O produto deve ser administrado por via exclusivamente intraveno-
sa.
A dose máxima recomendada para maior segurança do paciente é 
de 1 grama do fármaco, ou seja, 40 mL de solução a 2,5%, aplicada 
intermitentemente, de acordo com a necessidade e a resposta do 
paciente.

PREPARAÇÃO PRÉ-OPERATÓRIA:
Medicação pré-anestésica: É aconselhável a administração de um 
derivado de beladona, sempre que se pretende a indução de anes-
tesia geral com tiopental, a fim de diminuir o risco de laringismo pela 
inibição de salivação e da alteração da sensibilidade laríngea.
Se houver conveniência na administração de um barbiturato ou um 

opioide (ou ambos), como medicação pré-anestésica, é importante 
administrá-los oportunamente, para que os efeitos máximos se pro-
duzam antes da indução.
Material de reanimação: O perigo primordial de uma inadvertida 
superdosagem de tiopental é a depressão respiratória, que não deve 
deixar sequelas quando se evita a hipoxemia. Por esse motivo, é 
essencial, ao se administrar THIOPENTAX®, observar todas as 
precauções necessárias para assegurar boa oxigenação, durante e 
depois da indução. É obrigatório ter disponível aparelho completo de 
suporte da ventilação pulmonar, com fontes de oxigênio e material 
de intubação traqueal, além de aspirador para limpeza das vias aé-
reas. Drogas de ação cardiovascular e desfibrilador elétrico devem 
estar disponíveis no ambiente cirúrgico.

CUIDADOS DURANTE A ANESTESIA:
Proteção das vias aéreas: Os efeitos produzidos pelo tiopental 
exigem atenção especial tão estrita para as vias aéreas quanto a 
requerida quando se utiliza um agente de inalação. É de importância 
primordial estar seguro de que o acesso às vias aéreas não será 
interrompido durante o período de inconsciência.

Respiração: A amplitude dos movimentos respiratórios é considera-
da como sinal que guarda maior paralelismo com a profundidade da 
anestesia pelo tiopental. Entretanto, deve-se levar em consideração 
outras possíveis causas que alteram a respiração.

Reação muscular: Quando a dose de  tiopental for hipnótica, diante 
de estimulação cirúrgica pode ocorrer reação muscular que somente 
cederá com o aprofundamento da anestesia. 

Respostas ao estímulo cirúrgico: Acredita-se, em geral, que os 
resultados são mais satisfatórios quando o paciente, sob a ação de 
tiopental, possa ser mantido em nível tal que não iniba, completa-
mente, as respostas aos estímulos mais intensos, em certos perío-
dos da cirurgia. Entretanto, se pela natureza do procedimento forem 
indesejáveis os movimentos do paciente, estes poderão ser abolidos 
com progressivo aumento das doses de tiopental, (lentamente para 
prevenir a depressão respiratória) e permitindo um curto intervalo 
de tempo, antes de submeter o paciente a um estímulo doloroso 
intenso.

Um princípio importante: Se não for possível controlar o paciente 
com doses moderadas de tiopental deve-se administrar um agente 
anestésico suplementar, ou recorrer a outra técnica de anestesia. In-
sistir com tiopental, em tais casos, pode conduzir a uma recuperação 
indevidamente prolongada ou a complicações evitáveis.

INSTRUÇÕES DE USO: 
SOLUÇÕES DE THIOPENTAX®

Concentração: O THIOPENTAX® é usado satisfatoriamente em so-
luções variáveis de 0,1 a 2,5%. Não obstante, para maior segurança 
em seu uso geral, aconselha-se usá-lo em concentrações entre 2% 
e 2,5%.
Para calcular quantos mg de tiopental são administrados por mL de 
solução, basta multiplicar a concentração por 10. Exemplo: a solu-
ção a 2,5% = 25 mg/mL, solução a 1,25% = 12,5 mg/mL.
O THIOPENTAX® é normalmente dissolvido em água para injetáveis 
ou solução de cloreto de sódio injetável a 0,9%. Em qualquer um 
destes casos, para evitar precipitação, o diluente utilizado não deve 
conter traços de gás carbônico.
Para o preparo da solução a 2,5%, o produto THIOPENTAX® deve 
ser dissolvido nos seguintes volumes de solução: THIOPENTAX® 
0,5 g – dissolver em 20 mL do diluente e Thiopentax 1,0 g –  dissol-
ver  em 40 mL do diluente.
Deve-se evitar a injeção de ar dentro das soluções, pois isso pode 
precipitar o desenvolvimento de turvação. As soluções devem ser 
preparadas e usadas prontamente. Quando reconstituídas para ad-
ministração em diversos pacientes, as porções não utilizadas devem 
ser desprezadas após 24 horas, observados os cuidados de assep-
sia, e conservadas sob refrigeração, entre 2 e 8oC. A esterilização 
por calor não deve ser tentada.
Compatibilidade: Qualquer solução de THIOPENTAX® com precipi-
tação visível não deve ser administrada. A estabilidade das soluções 
de THIOPENTAX® depende de vários fatores, incluindo o diluente, 
temperatura de armazenagem e a quantidade de dióxido de carbo-
no do ar ambiente que entra em contato com a solução. Qualquer 
fator ou condição que tenda a diminuir o pH das soluções de THIO-
PENTAX® aumentará a precipitação de tiopental ácido. Tais fatores 
incluem o uso de diluentes demasiadamente ácidos e a absorção 
de dióxido de carbono, os quais podem se combinar com a água e 
formar ácido carbônico. As soluções mais estáveis são as recons-
tituídas com água ou soro fisiológico, mantidas sob refrigeração e 
hermeticamente fechadas. A presença ou ausência de precipitado 
visível constitui um guia de orientação para determinar a compatibili-
dade física das soluções preparadas de THIOPENTAX®.

ADVERTÊNCIA:
Não usar o produto se mostrar-se turvo após a diluição. 
Conservar o pó em temperatura ambiente, entre 15 e 30oC, pro-
tegido da luz, e a solução reconstituída em refrigerador, entre 
2 e 8oC.

TRATAMENTO DE REAÇÕES ADVERSAS E SU-
PERDOSAGEM:
Depressão respiratória: A depressão ou inibição respiratória, devi-
da a superdosagem de  tiopental é facilmente tratável, se não hou-
ver obstrução respiratória concomitante. Se a via respiratória estiver 
livre, qualquer método de ventilação pulmonar que previna a hipóxia 
serve para manter as atividades vitais. A administração de oxigênio, 
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