
AtroPen-
Auto-injetor

INJEÇÃO DE ATROPINA
Apenas Rx

PARA USO APENAS EM AGENTE NERVOSO E INTOXICAÇÃO POR INSETICIDA

CUIDADO! A PROTEÇÃO PRIMÁRIA CONTRA A EXPOSIÇÃO A AGENTES QUÍMICOS 
NERVOSOS E INTOXICAÇÃO POR INSETICIDAS É O USO DE VESTUÁRIO DE PROTEÇÃO, 
INCLUINDO MÁSCARAS DESENVOLVIDAS ESPECIFICAMENTE PARA ESTE USO.

OS INDIVÍDUOS NÃO DEVEM CONFIAR APENAS EM ANTÍDOTOS COMO ATROPINA E PRALIDOXIMA 
PARA PROPORCIONAR PROTEÇÃO COMPLETA CONTRA AGENTES QUÍMICOS NERVOSOS E 
INTOXICAÇÃO POR INSETICIDAS.

PROCURE ASSISTÊNCIA MÉDICA IMEDIATA APÓS A INJEÇÃO COM ATROPEN-.

UMA SOLUÇÃO ESTÉRIL APENAS PARA USO INTRAMUSCULAR

DESCRIÇÃO
Cada autoinjetor pré-carregado fornece uma dose do antídoto atropina em uma unidade autônoma, 
especialmente projetada para autoadministração ou cuidador. Quatro pontos fortes de AtroPen-Estão 
disponíveis; eles são AtroPen-0,25, AtroPen-0,5 mg, AtroPen-1 mg e AtroPen-2 mg.

Quando ativado o AtroPen-0,25 mg dispensa 0,21 mg de atropina base (equivalente a 0,25 mg de 
sulfato de atropina). O AtroPen-0,25 mg fornece 0,3 mL de solução estéril apirogênica contendo 
tampão citrato, cloreto de sódio e água para injeção. A faixa de pH é de 4,0 a 5,0.

Quando ativado o AtroPen-0,5 mg dispensa 0,42 mg de atropina base (equivalente a 0,5 mg de 
sulfato de atropina), o AtroPen-1 mg dispensa 0,84 mg de atropina base (equivalente a 1 mg de 
sulfato de atropina) e o AtroPen-2 mg dispensa 1,67 mg de base de atropina (equivalente a 2 mg de 
sulfato de atropina). Cada 0,5 mg, 1 mg e 2 mg de AtroPen-fornece atropina em 0,7 mL de solução 
estéril apirogênica contendo glicerina, fenol, tampão citrato e água para injeção. A faixa de pH é de 
4,0 a 5,0.

Depois do AtroPen-Auto-Injector foi ativado, o recipiente vazio deve ser descartado 
adequadamente (consulteDOSAGEM E ADMINISTRAÇÃO). Não pode ser reabastecido, nem a 
agulha saliente pode ser retraída.

A atropina, um agente anticolinérgico (antagonista muscarínico), ocorre como cristais brancos, geralmente em 
forma de agulha, ou como um pó cristalino branco. É altamente solúvel em água com um peso molecular de 
289,38. A atropina, um alcalóide da beladona de ocorrência natural, é uma mistura racêmica de partes iguais 
de d- e l-hiosciamina, cuja atividade se deve quase inteiramente ao isômero levógiro da droga.

TITLE - ATROPINE SULFATE / ATROPEN MEDICATION PATIENT INFORMATION IN PORTUGUESE

Source : USFDA

www.911globalmeds.com/buy-atropine-sulfate-atropen-online
https://www.accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/label/2004/17106s032lbl.pdf
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Quimicamente, a atropina é designada como 1H,5H-Tropan-3 –ol (±)-tropato. Sua fórmula empírica é C17

H23NÃO3e sua fórmula estrutural é:

FARMACOLOGIA CLÍNICA

Mecanismo de ação:

A atropina é comumente classificada como uma droga anticolinérgica ou antiparassimpática 
(parassimpaticolítica). Mais precisamente, no entanto, é denominado um agente antimuscarínico, uma vez que 
antagoniza as ações semelhantes à muscarina da acetilcolina e de outros ésteres de colina.

A atropina inibe as ações muscarínicas da acetilcolina nas estruturas inervadas pelos 
nervos colinérgicos pós-ganglionares e nos músculos lisos, que respondem à 
acetilcolina endógena, mas não são tão inervados. Assim como com outros agentes 
antimuscarínicos, a principal ação da atropina é um antagonismo competitivo ou 
superável, que pode ser superado pelo aumento da concentração de acetilcolina nos 
locais receptores do órgão efetor (p. ). Os receptores antagonizados pela atropina são 
as estruturas periféricas que são estimuladas ou inibidas pela muscarina (isto é, 
glândulas exócrinas e músculo liso e cardíaco). As respostas à estimulação nervosa 
colinérgica pós-ganglionares também podem ser inibidas pela atropina,

Farmacodinâmica:

A atropina reduz as secreções na boca e nas vias respiratórias, alivia a constrição e o espasmo das vias 
respiratórias e pode reduzir a paralisia da respiração, que resulta das ações do agente tóxico no sistema 
nervoso central. A inibição parassimpática induzida pela atropina pode ser precedida por uma fase 
transitória de estimulação, especialmente no coração, onde pequenas doses diminuem a frequência 
antes que a taquicardia característica se desenvolva devido à paralisia do controle vagal. Embora ocorra 
uma leve excitação vagal, o aumento da frequência respiratória e, ocasionalmente, o aumento da 
profundidade da respiração produzidos pela atropina são mais provavelmente o resultado da dilatação 
bronquiolar. Assim, a atropina é um estimulante respiratório não confiável e doses grandes ou repetidas 
podem deprimir a respiração.

Doses adequadas de atropina eliminam vários tipos de lentificação cardíaca vagal reflexa ou assistolia. A 
droga também previne ou elimina bradicardia ou assistolia produzida por injeção de ésteres de colina, 
agentes anticolinesterásicos ou outras drogas parassimpaticomiméticas e parada cardíaca produzida por 
estimulação do vago. A atropina também pode diminuir o grau de bloqueio cardíaco parcial quando a 
atividade vagal é um fator etiológico. Em alguns indivíduos com bloqueio cardíaco completo, a
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a frequência idioventricular pode ser acelerada pela atropina; em outros, a taxa se estabiliza. 
Ocasionalmente, uma grande dose pode causar bloqueio atrioventricular (AV) e ritmo nodal.

A atropina em doses clínicas neutraliza a dilatação periférica e a diminuição abrupta da pressão arterial produzida 
pelos ésteres de colina. No entanto, quando administrada isoladamente, a atropina não exerce um efeito marcante 
ou uniforme nos vasos sanguíneos ou na pressão sanguínea. Doses sistêmicas aumentam discretamente as pressões 
sistólica e diastólica e podem produzir hipotensão postural significativa. Essas doses também aumentam 
ligeiramente o débito cardíaco e diminuem a pressão venosa central. Ocasionalmente, as doses terapêuticas dilatam 
os vasos sanguíneos cutâneos, particularmente na área “ruborizada” (rubor de atropina), e podem causar “febre” de 
atropina devido à supressão da atividade das glândulas sudoríparas, especialmente em lactentes e crianças 
pequenas.

Farmacocinética:

A atropina é rápida e bem absorvida após administração intramuscular. A atropina desaparece 
rapidamente do sangue e é distribuída pelos vários tecidos e fluidos do corpo. Grande parte da 
droga é destruída por hidrólise enzimática, particularmente no fígado; de 13 a 50% é excretado 
inalterado na urina. Traços são encontrados em várias secreções, incluindo o leite. A atropina 
atravessa facilmente a barreira placentária e entra na circulação fetal.

O C aproximadomáximode atropina após 1,67 mg de atropina administrado por via intramuscular a adultos 
pelo AtroPen 2 mg-sistema de entrega foi de 9,6 ± 1,5 (média ± SEM) ng/ml. A média Tmáximofoi de 3 
minutos. O T½de atropina intravenosa em crianças menores de 2 anos é de 6,9   ± 3,3 (média ± DP) horas; 
em crianças com mais de 2 anos, o T½é 2,5 ± 1,2 (média ± SD) horas; em adultos de 16 a 58 anos o T½é 3,0 
± 0,9 (média ± SD) horas; em pacientes geriátricos de 65 a 75 anos é de 10,0 ± 7,3 (média ± DP) horas. A 
ligação da atropina às proteínas é de 14 a 22% no plasma. Existem diferenças de gênero na 
farmacocinética da atropina.
machos.

machos.

A AUC(0-inf)e Cmáximoforam 15% maiores em mulheres do que
A meia-vida da atropina é ligeiramente mais curta (aproximadamente 20 minutos) em mulheres do que

INDICAÇÕES E USO

O AtroPen-Auto-Injector é indicado para o tratamento de envenenamento por agentes nervosos 
organofosforados suscetíveis com atividade de colinesterase, bem como inseticidas organofosforados ou 
carbamato.O AtroPen Auto-Injector deve ser utilizado por pessoas com formação adequada no 
reconhecimento e tratamento de intoxicação por agentes nervosos ou insecticidas.O cloreto de 
pralidoxima pode servir como um importante adjuvante da terapia com atropina.

O AtroPen-destina-se a ser um tratamento inicial dos sintomas muscarínicos de intoxicações por 
insecticidas ou agentes nervosos (geralmente dificuldades respiratórias devido ao aumento das 
secreções); cuidados médicos definitivos devem ser procurados imediatamente.O AtroPen-Auto-Injector 
deve ser administrado assim que os sintomas de envenenamento por organofosforados ou carbamato 
aparecerem (geralmente lacrimejamento, secreções orais excessivas, sibilos, fasciculações musculares, etc.) 
Em envenenamento moderado a grave, a administração de mais de um AtroPen-pode ser necessária até que a 
atropinização seja alcançada (rubor, midríase, taquicardia, secura da boca e nariz). (VerDOSAGEM E 
ADMINISTRAÇÃO) Em intoxicações graves, também pode ser desejável administrar concomitantemente um 
anticonvulsivante se houver suspeita de convulsão no indivíduo inconsciente
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já que o clássico abalo tônico-clônico pode não ser aparente devido aos efeitos do veneno. Em 
envenenamentos devido a agentes nervosos organofosforados e inseticidas, também pode ser útil 
administrar concomitantemente um reativador de colinesterase, como cloreto de pralidoxima.

CONTRA-INDICAÇÕES

Em face do envenenamento com risco de vida por agentes nervosos organofosforados e inseticidas, 
não há contraindicações absolutas para o uso de atropina (verAVISOS).

AVISOS

CUIDADO! A PROTEÇÃO PRIMÁRIA CONTRA A EXPOSIÇÃO A AGENTES QUÍMICOS 
NERVOSOS E INTOXICAÇÃO POR INSETICIDAS É O USO DE VESTUÁRIO DE PROTEÇÃO, 
INCLUINDO MÁSCARAS DESENVOLVIDAS ESPECIFICAMENTE PARA ESTE USO.

OS INDIVÍDUOS NÃO DEVEM CONFIAR APENAS EM ANTÍDOTOS COMO ATROPINA E PRALIDOXIMA 
PARA PROPORCIONAR PROTEÇÃO COMPLETA CONTRA AGENTES QUÍMICOS NERVOSOS E 
INTOXICAÇÃO POR INSETICIDAS.

Pacientes que tiveram reações anafiláticas anteriores à atropina que apresentam sintomas leves de 
envenenamento por organofosforados ou agentes nervosos não devem ser tratados sem supervisão médica 
adequada.

Enquanto AtroPen-pode ser administrado a todos os indivíduos com exposição com risco de vida a 
agentes nervosos organofosforados e inseticidas, deve ser administrado com extrema cautela a 
indivíduos com os seguintes distúrbios quando os sintomas de envenenamento por agentes nervosos 
são menos graves: indivíduos que são hipersensíveis a qualquer componente do produto, distúrbios do 
ritmo cardíaco, como flutter atrial, glaucoma de ângulo estreito grave, estenose pilórica, hipertrofia 
prostática, insuficiência renal significativa ou infarto do miocárdio recente.

Mais de uma dose de atropina (AtroPen-Auto-Injector) pode ser necessário inicialmente, especialmente 
quando a exposição é maciça ou os sintomas são graves. HNo entanto, não devem ser administradas 
mais de três doses, a menos que sob supervisão de pessoal médico treinado.Altas doses de atropina 
podem ser necessárias por muitas horas após a exposição a altas doses para manter a atropinização. 
(VerDOSAGEM E ADMINISTRAÇÃO.)

Crianças e idosos podem ser mais suscetíveis aos efeitos farmacológicos da atropina.

Dificuldade grave em respirar requer respiração artificial além do uso de atropina, uma vez que a 
atropina não é confiável para reverter a fraqueza ou paralisia dos músculos respiratórios.

PRECAUÇÕES

Em geral:A condição desesperadora do indivíduo envenenado por organofosforados geralmente mascarará os 
sinais e sintomas menores do tratamento com atropina, como foram observados em indivíduos normais.
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A atropina deve ser usada com cautela em indivíduos com doença cardíaca. Doses sistêmicas 
convencionais podem precipitar glaucoma agudo em indivíduos suscetíveis, converter estenose pilórica 
parcial em obstrução pilórica completa, precipitar retenção urinária em indivíduos com hipertrofia 
prostática ou causar espessamento de secreções brônquicas e formação de tampões viscosos perigosos 
em indivíduos com doença pulmonar crônica.

Testes laboratoriais:O tratamento do agente nervoso organofosforado e da intoxicação por inseticida deve 
ser instituído sem aguardar os resultados dos exames laboratoriais. A dosagem da colinesterase plasmática e 
dos glóbulos vermelhos e do paranitrofenol urinário (no caso de exposição ao paration) pode ser útil para 
confirmar o diagnóstico e acompanhar o curso da doença. Uma redução na concentração de colinesterase de 
glóbulos vermelhos abaixo de 50% do normal foi observada apenas com envenenamento por éster 
organofosforado.

Informações para Pacientes:As medidas apropriadas devem ser tomadas para garantir que os 
usuários entendam as indicações e o uso do AtroPen-, incluindo revisão dos sintomas de 
envenenamento e operação do AtroPen-(VejoDOSAGEM E ADMINISTRAÇÃO).

Interações medicamentosas:Quando atropina e pralidoxima são usadas em conjunto, os sinais de 
atropinização (rubor, midríase, taquicardia, secura da boca e nariz) podem ocorrer mais cedo do que o 
esperado do que quando a atropina é usada isoladamente porque a pralidoxima pode potencializar o efeito da 
atropina.

As precauções a seguir devem ser lembradas no tratamento da intoxicação por 
anticolinesterase, embora não tenham relação direta com o uso de atropina e pralidoxima. 
Como os barbitúricos são potencializados pelos anticolinesterases, devem ser usados   com 
cautela no tratamento de convulsões.

Carcinogênese, Mutagênese, Prejuízo da Fertilidade:Nenhum relato sobre o potencial da 
atropina para carcinogênese, mutagênese ou diminuição da fertilidade foi publicado na literatura. 
Como a atropina é indicada apenas para uso emergencial de curto prazo, nenhuma investigação 
desses aspectos foi realizada.

Gravidez: Efeitos teratogênicos - Gravidez Categoria C:Não foram realizados estudos adequados de 
reprodução animal com atropina. Não se sabe se a atropina pode causar dano fetal quando administrada 
a uma mulher grávida ou se esses agentes podem afetar a capacidade reprodutiva. A atropina deve ser 
administrada a uma mulher grávida somente se for claramente necessário.

Mães que amamentam:A atropina é encontrada no leite humano em pequenas quantidades. Deve-se 
ter cautela quando a atropina é administrada a uma lactante.

Uso Pediátrico:Uma revisão da literatura publicada apoia a segurança e eficácia da atropina no 
cenário de intoxicação por inseticida organofosforado em todas as faixas etárias pediátricas. A dose 
inicial é de 0,05 mg/kg IM a cada 5 a 20 minutos conforme necessário para fornecer atropinização 
completa. (Vejo REAÇÕES ADVERSASeDOSAGEM E ADMINISTRAÇÃOSeções)
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Uso Geriátrico:Em geral, a seleção da dose para um indivíduo idoso deve ser cautelosa, geralmente começando na 
extremidade inferior da faixa de dosagem, refletindo a maior frequência de diminuição da função hepática, renal ou 
cardíaca e de doença concomitante ou outra terapia medicamentosa.

REAÇÕES ADVERSAS

Dor leve a moderada pode ser sentida no local da injeção.

Os principais e mais comuns efeitos colaterais da atropina podem ser atribuídos à sua ação 
antimuscarínica. Estes incluem secura da boca, visão turva, fotofobia, confusão, dor de cabeça, tontura, 
taquicardia, palpitações, rubor, hesitação ou retenção urinária, constipação, distensão abdominal, 
náusea, vômito, perda de libido e impotência. A anidrose pode produzir intolerância ao calor e 
comprometimento da regulação da temperatura, especialmente em ambiente quente. Doses maiores ou 
tóxicas podem produzir efeitos centrais como inquietação, tremor, fadiga, dificuldades locomotoras, 
delírio, seguidos de alucinações, depressão e, finalmente, paralisia medular e morte. Grandes doses 
também podem levar ao colapso circulatório. Nesses casos, a pressão arterial diminui e a morte por 
insuficiência respiratória pode ocorrer após paralisia e coma. Ocasionalmente ocorrem reações de 
hipersensibilidade com atropina: geralmente são vistas como erupções cutâneas, ocasionalmente 
progredindo para esfoliação. Os eventos adversos observados em pediatria são semelhantes aos que 
ocorrem em pacientes adultos, embora as queixas do sistema nervoso central sejam frequentemente 
observadas mais cedo e em doses mais baixas.

Quando atropina e pralidoxima são usadas juntas, os sinais de atropinização podem ocorrer mais cedo 
do que o esperado do que quando atropina é usada sozinha. Isto é especialmente verdadeiro se a dose 
total de atropina foi grande e a administração de pralidoxima foi atrasada. Excitação e comportamento 
maníaco imediatamente após a recuperação da consciência foram relatados em vários casos. No 
entanto, comportamento semelhante ocorreu em casos de intoxicação por organofosforados que não 
foram tratados com pralidoxima.

Amitai et el (JAMA 1990) avaliaram a segurança do AtroPen-0,5 mg, 1 mg e 2 mg em uma série de casos 
de 240 crianças que receberam AtroPen-inadequadamente (ou seja, sem exposição a agentes nervosos) 
durante o período da Guerra do Golfo de 1990. No geral, a gravidade da atropinização seguiu uma 
correlação não linear com a dose. Doses estimadas de até 0,045 mg/kg não produziram sinais de 
atropinização. Doses estimadas entre 0,045 mg/kg a 0,175 mg/kg e até maiores que 0,175 mg/kg foram 
associadas a efeitos leves e graves, respectivamente. A dosagem real recebida pelas crianças pode ter 
sido consideravelmente menor do que a estimada, pois em muitos casos havia suspeita de injeção 
incompleta. Independentemente disso, os eventos adversos relatados foram geralmente leves e 
autolimitados. Poucas crianças necessitaram de hospitalização. As reações adversas relatadas foram 
pupilas dilatadas (43%), taquicardia (39%), membranas secas (35%), pele corada (20%), temperatura 
37,8°C ou 100°F (4%) e anormalidades neurológicas (5%) . Havia também dor local e inchaço. Em 91 
crianças com ECGs, nenhuma anormalidade foi observada além de taquicardia sinusal; 22 crianças 
apresentaram taquicardia grave de 160-190 bpm.
confusão, letargia e ataxia.

As anormalidades neurológicas consistiam em irritabilidade, agitação,

As seguintes reações adversas foram relatadas na literatura publicada para atropina em adultos e 
crianças:
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Cardiovascular:Taquicardia sinusal; , extrassístole supraventricular, assistolia, síncope 
cardíaca, prolongamento do tempo de recuperação do nó sinusal, dilatação cardíaca, 
insuficiência ventricular esquerda, infarto do miocárdio, ritmo nodal intermitente (sem 
onda P), onda P prolongada, segmento PR encurtado, fenômeno R em T, RT encurtado 
duração, alargamento e achatamento do complexo QRS, prolongamento do intervalo 
QT, achatamento da onda T, anormalidades de repolarização, ondas ST-T alteradas, 
condução retrógrada, dissociação AV transitória,aumento da pressão arterial, 
diminuição da pressão arterial, pressão arterial lábil, pulsos periféricos fracos ou 
impalpáveis.

Olho:Midríase, visão turva, pupilas pouco reativas à luz, fotofobia, diminuição da sensibilidade ao 
contraste, diminuição da acuidade visual, diminuição da acomodação, cicloplegia, estrabismo, 
heteroforia, cicloforia, glaucoma agudo de ângulo fechado, conjuntivite, ceratoconjuntivite seca, 
cegueira, lacrimejamento, olhos secos/secos conjuntiva, olhos irritados, crostas nas pálpebras, blefarite.

Gastrointestinal:Náuseas, dor abdominal, íleo paralítico, ruídos intestinais diminuídos, abdome distendido, 
vômitos, retardo do esvaziamento gástrico, diminuição da absorção de alimentos, disfagia.

Em geral:Hiperpirexia, letargia, sonolência, dor no peito, sede excessiva, fraqueza, síncope, insônia, 
mastigação da língua, desidratação, sensação de calor, reação no local da injeção.

Imunológico:Reação anafilática.

Investigações Especiais:Leucocitose, hiponatremia, BUN elevado, hemoglobina elevada, 
eritrócitos elevados, hemoglobina baixa, hipoglicemia, hiperglicemia, hipocalemia, aumento da 
estimulação fótica no EEG, sinais de sonolência no EEG, ondas alfa no EEG, ondas alfa (EEG) 
bloqueadas na abertura olhos.

Metabólico:Falha na alimentação.

Sistema nervoso central:Ataxia, alucinações (visuais ou auditivas), convulsões (geralmente tônico-
clônicas), movimentos anormais, coma, confusão, estupor, tontura, amnésia, cefaleia, diminuição 
dos reflexos tendinosos, hiperreflexia, espasmos musculares, opisthotnos, reflexo de Babinski/
reflexo de Chaddock, hipertonia, dismetria, clônus muscular, sensação de intoxicação, dificuldade 
de concentração, vertigem, disartria.

Psiquiátrico:Agitação, inquietação, delírio, paranóia, ansiedade, transtornos mentais, mania, comportamento 
retraído, mudanças de comportamento.

Geniturinário:Dificuldade na micção, urgência de urinar bexiga urinária distendida, retenção de 
urina, enurese.

Pulmonar:Taquipneia, respiração lenta, respiração superficial, dificuldade respiratória, respiração difícil, 
estridor inspiratório, laringite, laringoespasmo, edema pulmonar, insuficiência respiratória, recessão 
subcostal.
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Dermatológico:Membranas mucosas secas, pele seca e quente, pele ruborizada, lesões orais, dermatite, erupção cutânea 
com petéquias, erupção cutânea macular erupção papular, erupção maculopapular, erupção escarlatiniforme, erupção 
eritematosa, sudorese/pele úmida, pele fria, pele cianosada, salivação.

ABUSO E DEPENDÊNCIA DE DROGAS

A atropina não possui potencial conhecido para dependência.

SUPERDOSAGEM

Sintomas:

A sobredosagem grave com atropina é caracterizada por paralisia generalizada dos órgãos 
inervados parassimpaticamente. Membranas mucosas secas, pupilas amplamente dilatadas e não 
responsivas, taquicardia, febre e rubor cutâneo são especialmente proeminentes, assim como 
sintomas mentais e neurológicos. Desorientação, mania, alucinações, distúrbios da marcha e 
sintomas podem durar 48 horas ou mais. Em casos de intoxicação grave, pode ocorrer depressão 
respiratória, coma, colapso circulatório e morte.

A dose fatal de atropina não é conhecida. No tratamento de envenenamento por organofosforados, 
doses cumulativas de aproximadamente 2.300-3.300 mg ou mais foram administradas durante vários 
dias a 4-5 semanas. Em crianças, a literatura médica publicada antes de 1951 relata quatro mortes, todas 
em pacientes de 10 meses a 3 anos de idade, e todas associadas a colírios ou pomadas de atropina. As 
doses oftálmicas totais estimadas foram 1,6, 2, 4 e 18 mg administradas em dose única (2 mg) ou 
durante 1-2 dias. A revisão da literatura publicada atual desde 1950 não identificou mortes pediátricas 
associadas à atropina. As poucas mortes em adultos foram geralmente observadas usando doses clínicas 
típicas de atropina, muitas vezes no cenário de bradicardia associada a um infarto agudo do miocárdio.

Com uma dose tão baixa quanto 0,5 mg, podem ocorrer sintomas indesejáveis   ou respostas de 
superdosagem. Estes aumentam em gravidade e extensão com doses maiores da droga (excitação, 
alucinações, delírio e coma). Hipertermia extrema em um recém-nascido foi relatada com apenas 0,065 
mg por via oral. No entanto, na presença de intoxicação por organofosforados, doses muito mais altas 
de atropina parecem ser toleradas e necessárias para a terapia ideal.

Tratamento:

O tratamento de suporte deve ser administrado conforme indicado. Se a respiração estiver deprimida, a 
respiração artificial com oxigênio é necessária. Bolsas de gelo, esponjas de álcool ou um cobertor de 
hipotermia podem ser necessários para reduzir a febre, especialmente em crianças. O cateterismo pode ser 
necessário se ocorrer retenção urinária. Uma vez que a eliminação da atropina ocorre através do rim, a 
produção deve ser mantida e aumentada, se possível, no entanto, a diálise não demonstrou ser útil em 
situações de sobredosagem. Fluidos intravenosos podem ser indicados. Por causa da fotofobia da pessoa 
afetada, a sala deve ser escurecida.
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Em caso de superdosagem tóxica, um barbitúrico de ação curta ou diazepam pode ser administrado conforme 
necessário para controlar a excitação e as convulsões acentuadas. Grandes doses para sedação devem ser 
evitadas porque a ação depressora central pode coincidir com a depressão que ocorre tardiamente na 
intoxicação por atropina. Estimulantes centrais não são recomendados. A fisostigmina, administrada como 
antídoto da atropina por injeção intravenosa lenta de 1 a 4 mg (0,5 a 1,0 mg em crianças), elimina rapidamente 
o delirium e o coma causados   por grandes doses de atropina na maioria das situações. Como a fisostigmina 
tem ação de curta duração, o paciente pode entrar novamente em coma após uma ou duas horas e é provável 
que sejam necessárias doses repetidas. Neostigmina, pilocarpina e metacolina são de pouco benefício real, 
pois não penetram a barreira hematoencefálica.

DOSAGEM E ADMINISTRAÇÃO

CUIDADO!
O ENVENENAMENTO POR AGENTE NERVOSO E INSETICIDA É O USO DE VESTUÁRIO DE 
PROTEÇÃO, INCLUINDO MÁSCARAS, DESENVOLVIDOS ESPECIFICAMENTE PARA ESTE 
USO.

PROTEÇÃO PRIMÁRIA CONTRA A EXPOSIÇÃO A PRODUTOS QUÍMICOS

OS INDIVÍDUOS NÃO DEVEM CONFIAR APENAS NA DISPONIBILIDADE DE ANTÍDOTOS 
COMO ATROPINA E PRALIDOXIMA PARA PROPORCIONAR PROTEÇÃO COMPLETA 
CONTRA AGENTES QUÍMICOS NERVOSOS E INTOXICAÇÃO POR INSETICIDAS.

A evacuação imediata do ambiente contaminado é essencial. A descontaminação do indivíduo 
envenenado deve ocorrer o mais rápido possível.

O AtroPen-Auto-Injector é indicado para o tratamento de envenenamento por agentes nervosos 
organofosforados suscetíveis com atividade de colinesterase, bem como inseticidas organofosforados ou 
carbamato.O AtroPen-O Auto-Injector deve ser usado por pessoas que tenham recebido 
treinamento adequado no reconhecimento e tratamento de intoxicação por agente nervoso ou 
inseticida.O cloreto de pralidoxima pode servir como um importante adjuvante da terapia com atropina.

O AtroPen-destina-se a ser um tratamento inicial dos sintomas muscarínicos de intoxicações por 
insecticidas ou agentes nervosos (geralmente dificuldades respiratórias devido ao aumento das 
secreções); cuidados médicos definitivos devem ser procurados imediatamente.O AtroPen-Auto-Injector 
deve ser administrado assim que os sintomas de envenenamento por organofosforados ou carbamato 
aparecerem (geralmente lacrimejamento, secreções orais excessivas, sibilos, fasciculações musculares, etc.) 
Em envenenamento moderado a grave, a administração de mais de um AtroPen-pode ser necessária até que a 
atropinização seja alcançada (rubor, midríase, taquicardia, secura da boca e nariz). Em intoxicações graves, 
também pode ser desejável administrar concomitantemente um anticonvulsivante se houver suspeita de 
convulsão no indivíduo inconsciente, uma vez que o clássico abalo tônico-clônico pode não ser aparente devido 
aos efeitos do veneno. Em intoxicações causadas por agentes nervosos organofosforados e inseticidas, 
também pode ser útil administrar concomitantemente um reativador de colinesterase, como cloreto de 
pralidoxima.

É recomendado quetrês (3) AtroPen-Auto-injetores estejam disponíveis para uso em cada pessoa em 
risco de envenenamento por agente nervoso ou inseticida organofosforado; um (1) para sintomas leves 
mais dois (2) para sintomas graves, conforme descrito abaixo. Não mais que três (3) AtroPen-

injeções devem ser usadas a menos que o paciente esteja sob a supervisão de um médico treinado
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fornecedor. Diferentes dosagens de AtroPen-estão disponíveis dependendo da idade e peso do 
destinatário.

• Adultos e crianças com peso superior a 41 kg (90 lbs)
(geralmente acima de 10 anos de idade)

AtroPen®2 mg (verde)

• Crianças pesando 40 libras a 90 libras (18 – 41 kg)
(geralmente 4 a 10 anos de idade)

AtroPen®1 mg (vermelho escuro)

• Crianças pesando 15 lbs a 40 lbs (7 – 18 kg)
(geralmente 6 meses a 4 anos de idade)

AtroPen®0,5 mg (azul)

• Bebês com peso inferior a 15 libras (7 kg)
(geralmente com menos de 6 meses de idade)

AtroPen®0,25 mg (amarelo)

Tratamento de SINTOMAS LEVES:

Um 1)AtroPen-é recomendado se dois ou maisSUAVEsintomas de agente nervoso (gás nervoso) ou exposição a 
inseticida aparecem em situações em que a exposição é conhecida ou suspeita.

Dois (2)AtroPen adicional®injeções administradas em rápida sucessão são recomendadas 10 minutos 
após receber o primeiro AtroPen®injeção se a vítima desenvolver qualquer um dosFORTEsintomas 
listados abaixo. Se possível, uma pessoa que não seja a vítima deve administrar o segundo e terceiro 
AtroPen®injeções.

Tratamento de SINTOMAS GRAVES:

Se for encontrada uma vítima inconsciente ou com algum dosFORTEsintomas listados abaixo, 
administre imediatamentetrês (3)AtroPen®injeções na coxa médio-lateral da vítima em rápida 
sucessão usando o AtroPen baseado em peso apropriado®dose.

SINTOMAS LEVES de agente nervoso ou exposição a inseticida incluem o seguinte:
- Visão turva, miose
- Olhos lacrimejantes inexplicáveis     excessivos *

- Corrimento nasal excessivo inexplicável*
- Aumento da salivação, como baba excessiva repentina e inexplicável*
- Aperto no peito ou dificuldade em respirar
- Tremores em todo o corpo ou espasmos musculares
- Náuseas e/ou vômitos
- Chiado ou tosse inexplicável
- Início agudo de cólicas estomacais
- Taquicardia ou bradicardia

SINTOMAS GRAVES de exposição a agentes nervosos ou inseticidas incluem o seguinte:
- Comportamento estranho ou confuso
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- Dificuldade grave em respirar ou secreções graves dos pulmões/vias aéreas
- Espasmos musculares graves e fraqueza geral **
- Micção e defecação involuntárias (fezes)*
- Convulsões
- Inconsciência

* Esses sintomas às vezes são observados em bebês saudáveis   e crianças pequenas. Nessa faixa etária, esses 
sintomas são menos confiáveis   do que outros sintomas listados. Os sintomas devem ser considerados 
coletivamente quando a exposição a agentes nervosos ou pesticidas é conhecida ou suspeita.

* * Os bebês podem ficar sonolentos ou inconscientes, com fraqueza muscular em vez de espasmos 
musculares, logo após a exposição a agentes nervosos ou pesticidas.

Todas as vítimas devem ser evacuadas imediatamente do ambiente contaminado. A ajuda médica deve 
ser procurada imediatamente. Máscaras e roupas de proteção devem ser usadas quando disponíveis. Os 
procedimentos de descontaminação devem ser realizados o mais rápido possível. Se ocorrer exposição 
dérmica, a roupa deve ser removida e o cabelo e a pele lavados com bicarbonato de sódio ou álcool o 
mais rápido possível.

O atendimento de emergência do indivíduo gravemente envenenado deve incluir a remoção de 
secreções orais e brônquicas, manutenção de vias aéreas pérvias, oxigênio suplementar e, se necessário, 
ventilação artificial. Em geral, a atropina não deve ser usada até que a cianose tenha sido superada, pois 
a atropina pode produzir fibrilação ventricular e possíveis convulsões na presença de hipóxia.

A pralidoxima (se usada) é mais eficaz se administrada imediatamente ou logo após o envenenamento. 
Geralmente, pouco é realizado se a pralidoxima for administrada mais de 36 horas após o término da 
exposição, a menos que o veneno envelhece lentamente ou seja possível a reexposição, como na 
absorção gastrointestinal contínua retardada de venenos ingeridos. Recaídas fatais, que se acredita 
serem devidas à absorção retardada, foram relatadas após a melhora inicial. A administração continuada 
por vários dias pode ser útil nesses pacientes.

A supervisão cuidadosa de todos os pacientes com intoxicação moderada a grave é indicada por pelo menos 48 a 72 horas.

Um anticonvulsivante como o diazepam pode ser administrado para tratar convulsões se houver suspeita no 
indivíduo inconsciente. Os efeitos de agentes nervosos e alguns inseticidas podem mascarar os sinais motores de 
uma convulsão.

IMPORTANTE: OS MÉDICOS E/OU OUTRO PESSOAL MÉDICO ATENDENDO ÀS VÍTIMAS EVACUADAS DE 
AGENTES NERVOSOS E INTOXICAÇÃO POR INSETICIDAS DEVEM EVITAR SE EXPOREM À 
CONTAMINAÇÃO PELA ROUPA DA VÍTIMA. DESCONTAMINAÇÃO AGRESSIVA E SEGURA É 
FORTEMENTE SUGERIDA.

Instruções para administrar AtroPen®(consulte a dose específica ilustradaInstruções de uso 
para auto-ajuda e cuidadorno final deste folheto informativo):
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Aviso: Dando AtroPen adicional®injeções por engano na ausência de agente nervoso real ou 
envenenamento por inseticida podem causar uma overdose de atropina que pode resultar em 
incapacidade temporária (incapacidade de andar corretamente, ver claramente ou pensar claramente 
por várias ou mais horas).
incluindo a morte.

Pacientes com doença cardíaca podem estar em risco de eventos adversos graves,

COMO FORNECIDO

O AtroPen®é fornecido em quatro dosagens. O AtroPen®0,25 mg (NDC 11704-107-01), fornece 
injeção de atropina (atropina, 0,21 mg/0,3 mL), AtroPen®0,5 mg (NDC 11704-104-01) fornece injeção 
de atropina (atropina, 0,42 mg/0,7 ml), AtroPen®1 mg (NDC 11704-105-01) fornece injeção de 
atropina (atropina, 0,84 mg/0,7 ml) e AtroPen®2 mg (NDC 11704-106-01) fornece injeção de atropina 
(atropina, 1,67 mg/0,7 ml) em solução estéril para injeção intramuscular. O AtroPen®é uma unidade 
autônoma projetada para administração própria ou do cuidador.

Armazenar em 25°C (77°F); excursões permitidas para 15-30°C (59-86°F)
[consulte a temperatura ambiente controlada da USP]

Evite congelar. Proteja da luz.

Fabricado por:
MERIDIAN MEDICAL TECHNOLOGIES, INC.

COLUMBIA, MD 21046

Uma subsidiária integral da King Pharmaceuticals, Inc.
1-800-776-3637

0001166
Rev. 08/04

[NOTA PARA AFIRMAR: A bula final deve incluir uma cópia da folha de instruções de 
“Instruções de uso de auto-ajuda e cuidador” como um “corte” neste local.]

- FIM-
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Instruções de uso de auto-ajuda e ajuda ao cuidador.

SIGA ESTAS INSTRUÇÕESSÓQUANDO PRONTO PARA ADMINISTRAR ATROPINA

Passo 1
USE A DOSE CORRETA

Adultos e crianças com peso superior a 90 libras
(geralmente acima de 10 anos de idade)

2 mg de AtroPen-

(ETIQUETA VERDE)

Crianças pesando 40 libras a 90 libras
(geralmente 4 a 10 anos de idade)

1 mg AtroPen-

(ETIQUETA VERMELHA ESCURA)

Crianças pesando 15 libras a 40 libras 
(geralmente de 6 meses a 4 anos de idade)

0,5 mg de AtroPen-

(ETIQUETA AZUL)

Bebês com peso inferior a 15 libras. (7kg.)
(geralmente com menos de seis meses de 

idade) 0,25 mg AtroPen-(AMARELOETIQUETA)

Passo 2
CONHEÇA O AGENTE NERVO E O INSETICIDA

SINTOMAS DE ENVENENAMENTO

Em um ambiente onde o agente nervoso (ou gás nervoso) ou exposição a inseticida é conhecido ou 
suspeito, os seguintes são sintomas leves e graves de intoxicação por agente nervoso.

Você pode não ter todos esses sintomas:
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Sintomas LEVES Sintomas GRAVES
• Visão turva e olhos doloridos
• Olhos lacrimejantes*

• Nariz a pingar*

• Salivação aumentada, como 
babar repentino*

• Aperto no peito ou dificuldade 
em respirar

• Tremores em todo o corpo ou 
espasmos musculares

• Nausea e vomito
• Secreções involuntárias (fleuma 

dos pulmões/vias aéreas)

• Comportamento estranho ou confuso

• Dificuldade grave em respirar ou secreções 
graves de seus pulmões/vias aéreas

• Espasmos musculares graves 
e fraqueza geral**

• Micção e defecação 
involuntárias (fezes)*

• Convulsões
• Inconsciência

Sintomas em bebês e crianças pequenas
* Esses sintomas às vezes são observados em bebês saudáveis   e crianças pequenas. 

Nessa faixa etária, esses sintomas são menos confiáveis   do que outros sintomas 
listados. Os sintomas devem ser considerados coletivamente quando a exposição a 
agentes nervosos ou pesticidas é conhecida ou suspeita.

* * Os bebês podem ficar sonolentos ou inconscientes, com fraqueza muscular em vez 
de espasmos musculares, logo após a exposição a agentes nervosos ou pesticidas.

etapa 3
TRATAMENTO DE SINTOMAS LEVES

PRIMEIRA DOSE:Dê um (1) AtroPen-se você tiver dois ou mais sintomas LEVES de exposição a 
gases nervosos ou inseticida.Procure um ajudante e peça que verifiquem se há sintomas 
contínuos ou agravados. Procure atendimento médico imediatamente.

DOSES ADICIONAIS:Dois (2) AtroPen adicionais-injeções administradas em rápida 
sucessão são recomendadas 10 minutos após receber o primeiro AtroPen-injeção se a 
vítima desenvolver qualquer um dosFORTEsintomas listados acima. Se possível, uma 
pessoa que não seja a vítima deve administrar o segundo e terceiro AtroPen-injeções.

TRATAMENTO DE SINTOMAS GRAVES
Se for encontrada uma vítima inconsciente ou com algum dosFORTEsintomas listados 
acima, administre imediatamentetrês (3)AtroPen-injeções na coxa lateral média da vítima 
em rápida sucessão usando o AtroPen baseado em peso apropriado-dose.

AVISO: Dar AtroPen adicional-injeções por engano na ausência de agente nervoso ou envenenamento por 
inseticida podem causar uma overdose de atropina que pode resultar em incapacidade temporária 
(incapacidade de ver claramente ou andar corretamente por várias ou mais horas). Pacientes com doença 
cardíaca podem estar em risco de eventos adversos graves, incluindo morte.

Passo 4

INSTRUÇÕES PARA USO DO2 mg,
1 mg, e

0,5 mgATROPEN-
(Veja abaixo as instruções de dosagem de 0,25 mg)



NDA 17-106 Instruções de auto-ajuda e cuidador para uso do AtroPen Página 
3

(A) Encaixe a extremidade ranhurada da manga 
plástica para baixo e sobre a tampa de 
segurança amarela. Remova o AtroPen-

da manga de plástico.

Cuidado: Não coloque os dedos na 
ponta verde.

(B)Segure firmemente o AtroPen-com a ponta 
verde apontada para baixo.

(C) Retire a tampa de segurança amarela 
com a outra mão.

Auto-ajuda Auxílio ao Cuidador (D) Mire e golpeie firmemente a ponta verde 
para baixo (a 90°ângulo) contra a parte 
externa da coxa. O AtroPen-dispositivo irá 
ativar e administrar o medicamento 
quando você fizer isso.Não há problema 
em injetar através da roupa, mas 
certifique-se de que os bolsos no local da 
injeção estejam vazios.

Pessoas muito magras e crianças 
pequenas também devem ser injetadas 
na coxa, mas antes de administrar o 
AtroPen-, enrole a coxa para fornecer 
uma área mais espessa para injeção.

Auto-ajuda Auxílio ao Cuidador

(E) Segure o autoinjetor firmemente no lugar por 
pelo menos 10 segundos para permitir que a 
injeção termine.

(F) Remova o AtroPen-e massageie o local 
da injeção por alguns segundos.
Se a agulha não estiver visível, verifique se a 
tampa de segurança amarela foi removida e 
repita as etapas C e E, mas pressione com 
mais força.
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(G) Após o uso, usando uma superfície dura, 
dobre a agulha de volta contra o AtroPen
-e fixe o AtroPen usado-na roupa da 
vítima ou mostre o AtroPen usado-Auto-
injetores para a primeira pessoa médica 
que você vê. Isso permitirá que a equipe 
médica veja o número e a dose de 
AtroPen-Auto-injetores administrados. 
Afaste-se e a pessoa exposta da área 
contaminada imediatamente.

Tente encontrar ajuda médica.

INSTRUÇÕES PARA USO DE 0,25 MG
ATROPEN®

(A) Remova a tampa plástica do tubo amarelo 
e deslize o AtroPen-do tubo.

Cuidado: Não coloque os dedos na ponta verde.

(B) Segure firmemente o AtroPen-com a ponta preta apontada 
para baixo.

(C) Retire a tampa de segurança cinza com a outra 
mão.

(D) Agrupe a coxa para fornecer uma área mais espessa para 
injeção. Aponte e golpeie com firmeza a ponta preta 
diretamente para baixo (um ângulo de 90°) contra a 
parte externa da coxa. O AtroPen-dispositivo irá ativar e 
administrar o medicamento quando você fizer isso.

(E) Segure o autoinjetor firmemente no lugar por pelo 
menos 10 segundos para permitir que a injeção 
termine.
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(F) Remova o AtroPen-e massageie o local da 
injeção por alguns segundos. Se a agulha não 
estiver visível, verifique se a tampa de 
segurança cinza foi removida e repita as 
etapas D e E, mas pressione com mais força.

(G) Após o uso, usando uma superfície dura, 
dobre a agulha de volta contra o AtroPen
-e fixe o AtroPen usado-na roupa da 
vítima ou mostre o AtroPen usado-Auto-
injetores para a próxima pessoa médica 
que você encontrar. Isso permitirá que a 
equipe médica veja o número e a dose de 
AtroPen-Auto-injetores administrados. 
Afaste-se e a pessoa exposta da área 
contaminada imediatamente.

Procure mais ajuda médica.

AtroPen-é uma marca registrada da 
Meridian Medical Technologies, Inc., 
Columbia, MD 21046
Uma subsidiária integral da King Pharmaceuticals, Inc. 
1-800-776-3637

Rev. 03/04


