
rifamicina SV sódica
“Medicamento genérico Lei nº 9.787, de 1999”

FORMA FARMACÊUTICA E APRESENTAÇÕES
Solução tópica (spray). Embalagem com 1 frasco spray
contendo 20 ml.

USO ADULTO E PEDIÁTRICO
USO EXTERNO

COMPOSIÇÃO
Cada ml da solução tópica (spray) contém:
rifamicina SV sódica.....................................................10 mg
veiculo q.s.p.* ..................................................................1 ml
*propilenoglicol, ácido ascórbico, metabissulfito de sódio,
hidróxido de sódio, edetato dissódico di-hidratado, água
purificada.

II - INFORMAÇÕES AO PACIENTE 
Ação esperada do medicamento: rifamicina SV sódica é
utilizada para tratamento de infecções de superfície,
causadas por micro-organismos sensíveis à rifamicina SV
sódica.
Indicações do medicamento: está indicado para o tratamento
de ferimentos e feridas infectadas; queimaduras; furúnculos;
piodermites; dermatoses infectadas; úlceras varicosas, pós-
flebíticas, ateroscleróticas e diabéticas; dermatites
eczematoides; curativos de feridas pós-cirúrgicas infectadas
(adenites, panarícios, supurações de parede).
Risco do medicamento: a rifamicina SV sódica é
contraindicada para pacientes com alergia a medicamentos a
base de rifamicinas (pessoas alérgicas não devem usar esse
medicamento) ou se tem icterícia.
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pode provocar sensibilização.
Em infecções causadas por estreptococo beta-hemolítico,
deve-se comprovar a desaparição completa dos micro-
organismos para evitar outras complicações posteriores. 
Deve ser usado com precaução em pacientes com icterícia.

Reações adversas/ efeitos colaterais 
A aplicação tópica de rifamicina SV sódica é geralmente bem
tolerada. Podem ocorrer casos de manifestações alérgicas
cutâneas, em pacientes sensíveis, que regridem com a
suspensão do medicamento e com medidas terapêuticas
sintomáticas.

Armazenamento
Manter à temperatura ambiente (15ºC a 30ºC). Proteger da
luz e manter em lugar seco. 
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“Lote, fabricação e validade; vide cartucho”



Informe seu médico ou cirurgião-dentista o
aparecimento de reações indesejáveis.
Informe seu médico ou cirurgião-dentista se você está
fazendo uso de algum outro medicamento. 
Não há contraindicação relativa a faixas etárias.
O uso prolongado pode provocar sensibilização.
NÃO USE MEDICAMENTO SEM O CONHECIMENTO DO
SEU MÉDICO. PODE SER PERIGOSO PARA A SUA
SAÚDE.
Não deve ser utilizado durante a gravidez e a
amamentação, exceto sob orientação médica. Informe ao
seu médico ou cirurgião-dentista se ocorrer gravidez ou
iniciar amamentação durante o uso deste medicamento.
Modo de uso: a solução tópica é límpida de cor vermelho-
alaranjada.
A rifamicina SV sódica é de uso externo. Pulverizar a área
afetada a cada 6-8 horas, ou a critério do médico.
Para uma aplicação eficaz, pressione repetidamente a
válvula, mantendo o frasco em posição vertical (em pé).
Siga a orientação do seu médico, respeitando sempre os
horários, as doses e a duração do tratamento. 
Não interromper o tratamento sem o conhecimento do
seu médico. 
Não utilize medicamentos com prazo de validade
vencido. Antes observe o aspecto do medicamento.
Reações adversas: podem ocorrer alergias na pele, que
regridem com a suspensão do medicamento.
Conduta em caso de superdose: em caso de superdosagem
entrar em contato com o seu médico.
Cuidados de conservação: manter à temperatura ambiente
(15˚C a 30˚C). Proteger da luz e manter em lugar seco. O
número de lote e as datas de fabricação e validade deste
medicamento estão carimbados na embalagem do produto. 
TODO MEDICAMENTO DEVE SER MANTIDO FORA DO
ALCANCE DAS CRIANÇAS.

III - INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Características farmacológicas
Farmacodinâmica
A rifamicina SV sódica é um antibiótico de elevado poder
bactericida, com atividade tanto contra germes Gram-
positivos como Gram-negativos, quando em uso local. 
Atua particularmente nas infecções que não respondem ao
emprego de outros antibióticos, e mesmo nas causadas
pelos estafilococos penicilino-resistentes. 

Indicações
Tratamento tópico das infecções de superfície, causadas por
micro-organismos sensíveis à rifamicina SV sódica. Indicada
para ferimentos e feridas infectadas;  queimaduras;
furúnculos; piodermites; dermatoses infectadas; úlceras
varicosas, pós-flebíticas, ateroscleróticas e diabéticas;
dermatites eczematoides; curativos de feridas pós-cirúrgicas
infectadas (adenites, panarícios, supurações de parede). 

Contraindicações
A rifamicina SV sódica está contraindicada a pacientes com
antecedentes de hipersensibilidade às rifamicinas

Posologia
Uso externo. Pulverizar a área afetada a cada 6-8 horas, ou
a critério médico. 
Para uma aplicação eficaz, pressione repetidamente a
válvula, mantendo o frasco em posição vertical (em pé). 

Precauções e advertências 
Em casos de infecções que não respondem com bons
resultados após razoável período de tempo, o esquema de
tratamento deve ser reavaliado. O uso tópico prolongado


