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TEXTO PARA MEMENTO TERAPÊUTICO FURP 

 

FURP-NEOMICINA + BACITRACINA 5 mg/g + 250 UI/g Pomada 

 

sulfato de neomicina 

bacitracina zíncica 

 

FORMA FARMACÊUTICA E APRESENTAÇÃO 

 

Pomada 

 Caixa com 50 bisnagas - embalagem com 10 g de pomada na concentração de 5 mg/g de neomicina na forma de 

sulfato e 250 UI/g de bacitracina zíncica. 

 

Uso externo 

 

USO ADULTO E PEDIÁTRICO ACIMA DE 1 MÊS 

 

Composição: 

Cada g de pomada contém 7,81 mg de sulfato de neomicina, equivalente a 5 mg de neomicina base e 250 UI de 

bacitracina zíncica.  

Excipientes: petrolato branco, petrolato líquido, lanolina anidra, metilparabeno, propilparabeno e álcool etílico 95° GL. 

 

 

 

INFORMAÇÕES AO PACIENTE  

 

COMO ESTE MEDICAMENTO FUNCIONA?  

FURP-NEOMICINA + BACITRACINA 5 mg/g + 250 UI/g Pomada contém sulfato de neomicina e bacitracina zíncica 

que são dois antibióticos com ação bactericida (matam as bactérias) contra germes sensíveis a elas. Os efeitos começam 

logo após sua aplicação.  

 

POR QUE ESTE MEDICAMENTO FOI INDICADO?  

FURP-NEOMICINA + BACITRACINA 5 mg/g + 250 UI/g Pomada está indicado para o tratamento de infecções da 

pele e/ou de mucosas, causadas por diferentes bactérias, como por exemplo, nas "dobras" da pele, ao redor dos pêlos, na 

parte de fora da orelha, nos furúnculos, nas lesões com pus, na acne infectada, nas feridas abertas (como úlceras na 

pele) e nas queimaduras de pele. 

FURP-NEOMICINA + BACITRACINA 5 mg/g + 250 UI/g Pomada também é indicado para prevenir infecções de pele 

e/ou de mucosas após ferimentos, cortes (inclusive de cirurgias) e queimaduras pequenas. 

 

 

QUANDO NÃO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO?  

 

CONTRAINDICAÇÕES 

Não use este produto se você já apresentou alergia após ter recebido neomicina ou bacitracina ou qualquer outro 

componente da formulação. 

Não use, se você já apresentou alergia a polimixina e a outros antibióticos da mesma classe dos aminoglicosídeos como 

gentamicina, amicacina, estreptomicina, tobramicina e netilmicina. Também não deve ser usado em pacientes com 

insuficiência renal grave (perda da função dos rins) e em pacientes que já tiveram ou tem problemas de audição ou de 

equilíbrio (por exemplo, labirintite). 

Este medicamento não deve ser usado em bebês prematuros e recém-nascidos. 

Não deve ser usado durante a gravidez ou a amamentação. 
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PRECAUÇÕES E ADVERTÊNCIAS 

Avise ao médico se você já apresentou alergia aos antibióticos da classe de aminoglicosídeos e polimixina. Avise 

também se já usou antibióticos aminoglicosídeos ou se usa ao mesmo tempo com FURP-NEOMICINA + 

BACITRACINA, pois pode haver uma maior chance de aparecerem reações indesejáveis. 

Cautela em pacientes com doenças neuromusculares (por exemplo, Miastenia gravis) e naqueles que utilizam 

medicamentos relaxantes musculares (como atracúrio, baclofeno, carisoprodol e outros) ao mesmo tempo que FURP-

NEOMICINA + BACITRACINA. 

Este produto não deve ser usado nos olhos. Não usar em ferimentos causados por punção (local onde foi retirado sangue 

ou injetado medicamentos pela veia), queimaduras graves ou áreas ulceradas.  

Caso o seu ferimento seja muito grande, pode ocorrer maior absorção do medicamento para o sangue, aumentando o 

risco de causar problemas auditivos (no ouvido) particularmente em crianças, idosos, em pacientes com função renal 

comprometida (problemas nos rins) e em pacientes que utilizam outros medicamentos que podem alterar a função dos 

rins e a audição. 

O uso prolongado pode causar o aparecimento de infecções por bactérias ou fungos não sensíveis a este medicamento. 

Na maioria dos casos, pode-se observar a melhora da lesão cerca de dois ou três dias após o início do tratamento. 

Contudo, esta melhora depende de vários fatores. Caso não seja observada uma melhora, informe seu médico.  

 

USO NA GRAVIDEZ 

FURP-NEOMICINA + BACITRACINA não deve ser usado por mulheres grávidas, a menos que tenham orientação 

médica.  

 

USO NA AMAMENTAÇÃO 

FURP-NEOMICINA + BACITRACINA não deve ser usado por mulheres que estão amamentando, a menos que 

tenham orientação médica.  

 

USO EM CRIANÇAS 

Este medicamento é contraindicado para bebês prematuros, recém-nascidos e lactentes. 

 

USO EM IDOSOS 

Não há restrição ou recomendações especiais com relação ao uso destes produtos por pacientes idosos. 

 

INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS 

Não se recomenda o uso simultâneo desta associação (neomicina e bacitracina) com medicamentos relacionados com 

eles, como por exemplo, outros aminoglicosídios (gentamicina, amicacina, estreptomicina, tobramicina, netilmicina), 

pois pode aumentar o risco de toxicidade nos rins, ouvidos e reações de hipersensibilidade (alergia). 

A administração concomitante com cefalosporinas (por exemplo, ceftriaxona e cefepima), anfotericina B, ciclosporina, 

metoxiflurano e diuréticos de alça (furosemida) aumenta o risco de dano nos rins e audição.  

A neomicina pode aumentar o efeito dos relaxantes musculares (como atracúrio, baclofeno, carisoprodol e outros). 

 

ESTE MEDICAMENTO NÃO DEVE SER UTILIZADO POR MULHERES GRÁVIDAS SEM ORIENTAÇÃO 

MÉDICA. INFORME IMEDIATAMENTE SEU MÉDICO EM CASO DE SUSPEITA DE GRAVIDEZ. 

ESTE MEDICAMENTO É CONTRAINDICADO EM BEBÊS PREMATUROS, RECÉM-NASCIDOS E BEBÊS 

QUE ESTÃO SENDO AMAMENTADOS. 

 

INFORME AO MÉDICO OU CIRURGIÃO-DENTISTA O APARECIMENTO DE REAÇÕES INDESEJÁVEIS. 

 

INFORME AO SEU MÉDICO OU CIRURGIÃO-DENTISTA SE VOCÊ ESTÁ FAZENDO USO DE ALGUM 

OUTRO MEDICAMENTO. 

 

NÃO USE MEDICAMENTO SEM O CONHECIMENTO DO SEU MÉDICO. PODE SER PERIGOSO PARA A SUA 

SAÚDE. 
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COMO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO?  

 

Aspecto físico 

Bisnaga de alumínio contendo pomada levemente amarelada e homogênea.  

Características organolépticas  

Pomada sem odor 

 

CUIDADOS DE ADMINISTRAÇÃO 

As mãos devem ser lavadas cuidadosamente antes de se aplicar o medicamento. Antes de aplicar o produto, lavar a 

região afetada com água e sabão e secar cuidadosamente o local. Depois da aplicação, pode-se proteger a região tratada 

com gaze. 

 

SE OCORRER REAÇÃO ALÉRGICA, DEVE-SE INTERROMPER A APLICAÇÃO, E O PACIENTE DEVERÁ 

RECEBER TRATAMENTO ADEQUADO. 

 

DOSAGEM 

Aplicar sobre a região afetada uma fina camada do produto, 2 a 5 vezes ao dia com o auxílio de uma gaze. O tratamento 

deve ser mantido por mais 2 a 3 dias, após os sintomas terem desaparecido. 

Para que não ocorra um excesso da absorção do medicamento para o sangue, quando o FURP-NEOMICINA + 

BACITRACINA 5 mg/g + 250 UI/g Pomada for aplicado em grandes áreas ou queimaduras, o tratamento deve ser feito 

por poucos dias (no máximo 8 a 10 dias). 

 

SIGA A ORIENTAÇÃO DE SEU MÉDICO. RESPEITANDO SEMPRE OS HORÁRIOS, AS DOSES E A 

DURAÇÃO DO TRATAMENTO. 

 

NÃO INTERROMPA O TRATAMENTO SEM O CONHECIMENTO DO SEU MÉDICO 

 

NÃO USE O MEDICAMENTO COM O PRAZO DE VALIDADE VENCIDO. ANTES DE USAR, OBSERVE O 

ASPECTO DO MEDICAMENTO. 

 

QUAIS OS MALES QUE ESTE MEDICAMENTO PODE CAUSAR?  

Há casos de dermatite alérgica (alergia na pele). Raramente ocorre problemas no ouvido (ototoxicidade), como surdez, 

porém quando este medicamento é usado em doses muito altas ou em determinados pacientes ou quando há um excesso 

da absorção de neomicina para o sangue, o risco se torna maior. Além disso, pode aumentar o efeito tóxico nos rins. 

Paralisias parciais dos músculos, sensação de formigamento e dores musculares também são raros. 

Quando o medicamento é utilizado de forma correta, geralmente não se espera nenhum efeito tóxico, pois a dose 

recomendada é baixa. 

 

O QUE FAZER SE ALGUÉM USAR UMA GRANDE QUANTIDADE DESTE MEDICAMENTO DE UMA SÓ 

VEZ?  

É pouco provável que ocorra um quadro de intoxicação com o uso deste medicamento quando as doses e a forma de 

aplicação são feitas de forma adequada. No entanto, se for usado em quantidade excessiva, à região deve ser lavada 

imediatamente com água e sabão neutro, secando-se em seguida com gaze ou pano limpo.  

Caso apareçam reações indesejáveis, deve-se procurar atendimento médico de emergência. Se possível, leve a 

embalagem e/ou produto. 

 

ONDE E COMO DEVO GUARDAR ESTE MEDICAMENTO?  

Conserve este medicamento em temperatura ambiente (entre 15°C e 30°C), protegido da luz. Após aberto, conserve a 

bisnaga bem fechada na mesma condição. 

 

PRAZO DE VALIDADE: 12 meses 

 

TODO MEDICAMENTO DEVE SER MANTIDO FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS 
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INFORMAÇÕES TÉCNICAS AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE 

 

CARACTERÍSTICAS FARMACOLÓGICAS 

Neomicina e bacitracina são antibióticos  

 

FARMACOCINÉTICA 

As substâncias ativas neomicina e bacitracina são muito pouco absorvidas após aplicação tópica sobre a pele íntegra ou 

lesada. Consequentemente, obtêm-se aumento das concentrações dos princípios ativos no local da aplicação. 

 

FARMACODINÂMICA 

A neomicina é o mais tóxico dos antibióticos aminoglicosídicos e, portanto não tem indicação para uso sistêmico. 

Deriva do Streptomyces fradieae e tem ação bactericida para bactérias gram-negativas, exceto Pseudomonas sp., e para 

muitas cepas de Staphylococcus aureus. É empregada por via digestiva (profilaxia de cirurgias colorretais, coma 

hepático) e na pele, olhos e ouvidos. 

A bacitracina é um antibiótico produzido pela raça Tracy I do Bacilus licheniformis — uma linhagem do Bacillus 

subtilis — com ação bactericida sobre muitas bactérias gram-positivas incluindo estafilococos, estreptococos 

(particularmente do grupo A) e clostrídios. 

 

RESULTADOS DE EFICÁCIA 

Vários estudos na literatura demonstram a eficácia da associação neomicina - bacitracina nas indicações abaixo. Dentre 

eles:  

Saik RP, Walz CA, Rhoads JE. Evaluation of a bacitracin-neomycin surgical skin preparation. Am J Surg 121:557-60, 

1971;  

Cesur S. Topical antibiotics and clinical use. Mikrobiyol Bul 36(3-4):353-61, 2002; 

Singer AJ, Hollander JE, Quinn JV. Evaluation and management of taumatic lacerations. N Engl J Med 337:1142-8; 

1997; 

Singer AJ et al. Patient priorities with traumatic lacerations Am J Emerg Med 18:683-6; 2000; 

Palmieri Tl, Greenhalg DG. Topical treatment of pediatric patients with burns: a practical guide. Am J Clin Dermatol 

3(8):529-34,2002. 

 

INDICAÇÕES 

No tratamento de infecções bacterianas da pele e de mucosas, causadas por microorganismos sensíveis: piodermites, 

impetigo, eczemas infectados, otite externa, infecções da mucosa nasal, furúnculos, antraz, ectima, abscessos, acne 

infectada, intertrigo, úlceras cutâneas e queimaduras infectadas. 

Na profilaxia de infecções cutâneo-mucosas decorrentes de ferimentos cortantes (inclusive cirúrgicos), abrasões, 

queimaduras pouco extensas, dentre outros. 

 

CONTRAINDICAÇÕES 

Hipersensibilidade a um dos componentes da associação. Não deve ser utilizado na insuficiência renal grave, em lesões 

preexistentes no aparelho auditivo ou no sistema labiríntico; durante a gravidez ou a amamentação. 

Não deve ser utilizado em bebês prematuros e em recém-nascidos, pela função renal pouco desenvolvida, o que leva ao 

prolongamento da meia-vida do produto e, também, pela potencial ototoxicidade e nefrotoxicidade deste medicamento. 

Não deve ser usado se o paciente apresentou alergia a polimixina e a outros antibióticos da mesma classe dos 

aminoglicosídeos. 

 

MODO DE USAR E CUIDADOS DE CONSERVAÇÃO DEPOIS DE ABERTO 

As mãos devem ser lavadas cuidadosamente antes de aplicar o produto. Antes de aplicar o produto, lavar a região 

afetada com água e sabão, e secar cuidadosamente o local. Depois da aplicação, pode-se proteger a região tratada com 

gaze. 

 

Conservar este medicamento em temperatura ambiente (entre 15°C e 30°C), proteger da luz. Após aberto, conservar a 

bisnaga bem fechada na mesma condição. 
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POSOLOGIA 

Aplicar sobre a região afetada uma fina camada do produto, 2 a 5 vezes ao dia com o auxílio de uma gaze. O tratamento 

deve ser mantido por 2 a 3 dias, após os sintomas terem desaparecido. 

Quando aplicado em grandes áreas ou em queimaduras, o tratamento deve ser realizado durante poucos dias (no 

máximo 8 a 10 dias), pelo risco de absorção sistêmica da neomicina. 

 

ADVERTÊNCIAS 

Quando o produto é aplicado em extensas áreas com lesões pode ocorrer absorção sistêmica e assim risco de 

ototoxicidade particularmente em crianças, idosos e em pacientes com função renal comprometida. 

A administração prolongada pode favorecer o crescimento de microrganismos não sensíveis aos fármacos. 

Há sensibilidade cruzada com outros aminoglicosídios e polimixina. 

Deve-se evitar o contato com os olhos. Não usar em ferimentos causados por punção, queimaduras graves ou áreas 

ulceradas. 

A aplicação de neomicina + bacitracina requer avaliação médica criteriosa nos casos de pacientes com distúrbios 

neuromusculares tais como Myastenia gravis e naqueles sob tratamento concomitante com relaxantes musculares. 

Também necessitam de monitorização, os pacientes que já foram submetidos a tratamentos com canamicina e/ou 

estreptomicina, com consequente perda da função auditiva de alta frequência, o que geralmente é perceptível pelo 

paciente. 

 

USO NA GRAVIDEZ  

 

ESTE MEDICAMENTO NÃO DEVE SER UTILIZADO POR MULHERES GRÁVIDAS SEM ORIENTAÇÃO 

MÉDICA. INFORME IMEDIATAMENTE SEU MÉDICO EM CASO DE SUSPEITA DE GRAVIDEZ 

 

USO NA AMAMENTAÇÃO 

Não há relato de efeitos adversos quando se usa o produto durante a amamentação 

 

USO EM IDOSOS, CRIANÇAS E OUTROS GRUPOS DE RISCO 

 

PACIENTES IDOSOS 

Não há restrições ou recomendações especiais com relação ao uso destes produtos por pacientes idosos. 

 

ESTE MEDICAMENTO ESTÁ CONTRAINDICADO PARA BEBÊS PREMATUROS, RECÉM-NASCIDOS E 

LACTANTES.  

 

INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS 

Não se recomenda o uso simultâneo desta associação com fármacos a ela relacionados, como por exemplo, outros 

aminoglicosídios tópicos ou sistêmicos, pois podem aumentar o risco de reações de hipersensibilidade. 

Os antibióticos aminoglicosídeos podem potencializar a ação de relaxantes musculares. 

A administração concomitante com cefalosporinas (por exemplo, ceftriaxona e cefepima), anfotericina B, ciclosporinas, 

metoxiflurano e diuréticos da alça (furosemida), aumenta o risco de danos nos rins e audição. 

 

REAÇÕES ADVERSAS 

Podem ocorrer reações alérgicas locais em cerca de 1,5% dos pacientes. 

Dermatites alérgicas que são mais comuns nas infecções sobrepostas a dermatites de contato ou em situações de 

alteração cutânea crônica como dermatite de estase. 

Raramente ocorre ototoxicidade. 

Como a dose recomendada é baixa, geralmente não se espera nenhum efeito tóxico. Porém, nos casos de superdose, 

podem ocorrer graves efeitos tóxicos que podem resultar na perda completa da audição. 

Quando o produto é absorvido sistemicamente, a neomicina pode causar insuficiência renal, danos no aparelho auditivo 

e no sistema labiríntico. Embora o dano renal (albuminúria, aumento do nitrogênio não proteico e cilindrúria) seja 

reversível, os danos no aparelho auditivo não o são. Deve-se lembrar que os danos preexistentes no parênquima renal, 
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com consequente redução da filtração glomerular, podem levar ao aumento dos níveis séricos de antibióticos e, assim, a 

efeitos deletérios no aparelho auditivo. Também podem ocorrer bloqueios neuromusculares, parestesias e dores 

musculares. 

 

SUPERDOSE 

A ocorrência de superdose é pouco provável pela via de administração tópica e pelo fato dos princípios ativos serem 

virtualmente isentos de absorção sistêmica. Caso uma dose excessiva do medicamento seja utilizada, lavar o local com 

água e sabão neutro ou com soro fisiológico, e secar com gaze.  

 

ARMAZENAGEM 

As caixas contendo o medicamento devem ser conservadas em temperatura ambiente (entre 15°C e 30°C) e protegidas 

da luz. 

 

PRAZO DE VALIDADE: 12 meses 

 

DIZERES LEGAIS 

 

MS – 1.1039.0072 

 

Farm. Responsável: Dr. Gidel Soares - CRF-SP nº 14.652 

 

FUNDAÇÃO PARA O REMÉDIO POPULAR - FURP 

Governo do Estado de São Paulo 

Rua Endres, 35 - Guarulhos - São Paulo 

C.N.P.J. 43.640.754/0001-19 - Indústria Brasileira 

 

SAC – Serviço ao Cliente 0800 055 1530 

 

DISPENSAÇÃO SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA 

 

PROIBIDA A VENDA NO COMÉRCIO 


