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NORFLOXACINA 
Antimicrobiano, quinolona. 
 
CAS: 70458-96-7 

PM: 319,34 
FM: C16H18FN3O3 
Nome científico: Norfloxacino 
Fator de correção: de acordo com o teor descrito no certificado de análise                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
Fator de umidade: não se aplica 
Fator de equivalência: 1,00 
USO ORAL  
USO HUMANO E VETERINÁRIO 
 

A norfloxacina é classificada terapeuticamente como antimicrobiano da classe das quinolona. Seu uso está 

associado ao tratamento de infeçções complicadas ou não do trato urinário causadas por bactérias Gram-positivas e 

Gram-negativas suscetíveis; é indicada também para o tratamento de prostatite causada pela E.coli. Também é 

utilizada como tratamento de escolha para gastroenterite bacteriana. E como profilaxia de sepse em pacientes 

neutropênicos. 

 

 

Propriedades 

 Antibiótico com propriedade antibactericida. 
 
 

Mecanismo de ação 
Inibe a síntese de DNA bacteriana devido a inibição da DNA girase e topoimerase, e consequentemente, o 
metabolismo bacteriano. 
 
 

Indicações e aplicações  
USO HUMANO: 
Indicado para o tratamento de: infecções altas e baixas, complicadas e não complicadas, agudas e crônicas do trato 
urinário. Estas infecções incluem: cistite, pielite, cistopielite, pielonefrite, prostatite crônica, epididimite e aquelas 
associadas com cirurgia urológica, bexiga neurogênica ou nefrolitíase, causadas por bactérias suscetíveis ao 
norfloxacino. 
Gastrenterites bacterianas agudas causadas por germes sensíveis.  
Uretrite, faringite, proctite ou cervicite gonocócicas causadas por cepas de Neisseria gonorrhoeae produtoras e não 
produtoras de penicilinase.  
Febre tifoide.  
Infecções causadas por organismos multirresistentes foram tratadas com sucesso com doses usuais de norfloxacina. 
Sepse em pacientes com neutropenia intensa+. Norfloxacina suprime a flora intestinal endógena aeróbia, o que 
pode causar sepse em pacientes neutropênicos (por exemplo: pacientes com leucemia que estão sendo submetidos 
a quimioterapia). 
Gastrenterite bacteriana. Em estudos clínicos, neutropenia intensa foi definida como número de neutrófilos ≤ 
100/mm3 durante uma semana ou mais. 
 
USO VETERINÁRIO 
Atua contra infecções dos cães e gatos causadas por bactérias Gram-negativas e Gram-positivas, Chlamydia e 
Mycoplasma sensíveis a norfloxacina. 
 
 

Sugestões de dosagem  
USO HUMANO 
A norfloxacina deve ser ingerida com um copo de água, no mínimo uma hora antes ou duas horas depois das 
refeições ou da ingestão de leite. Polivitamínicos, outros produtos contendo ferro ou zinco, antiácidos contendo 
magnésio e alumínio, sucralfato ou didanosina (em comprimidos mastigáveis tamponados ou em pó pediátrico para 
solução oral) devem ser tomados somente duas horas depois da administração de norfloxacina. Deve-se testar a 
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sensibilidade do agente causal a norfloxacina, entretanto a terapia pode ser iniciada antes dos resultados do 
antibiograma.  
Infecção do trato urinário 400mg 12/12 h 7 – 10 dias; 
Cistite aguda não complicada 400mg 12/12 h 3 – 7 dias; 
Infecção do trato urinário crônica recidivante+ 400mg 12/12 h até 12 semanas++; 
Gastrenterite bacteriana aguda 400mg 12/12 h 5 dias; 
Uretrite, faringite, proctite ou cervicite gonocócica agudas 800mg dose única 
Febre tifoide 400mg 8/8 h 14 dias + Se for obtida supressão adequada nas primeiras 4 semanas de tratamento, a 
dose de norfloxacina pode ser reduzida para 400 mg ao dia.  
Sepse decorrente de neutropenia 400mg 8/8 h Enquanto a neutropenia se mantiver + . 
Gastrenterite bacteriana 400mg/dia Iniciar 24h antes da chegada e continuar 48h após a saída de áreas endêmicas + 
Até o momento, não há dados disponíveis para recomendar o tratamento por mais de 8 semanas. 
 
USO VETERINÁRIO - ORAL 

É indicado para cães e gatos nas doses de 10 a 20mg/Kg de peso corporal de 12/12 horas.  

Duração de tratamento: 5 dias.  

 

 

Informações de Segurança  
USO HUMANO 
A norfloxacina pode causar tontura e vertigem, portanto os pacientes devem estar atentos a como reagem a 
norfloxacina antes de dirigir, operar máquinas ou realizar atividades que requeiram alerta mentais e coordenação. 
 
Lactação:  
Excreção no leite materno. Uso não recomendado. 
Riscos na Gravidez: C. 
 
USO VETERINÁRIO 

Não administrar o produto a cães de raças pequenas e médias, no período de 2 a 8 meses de idade (fase de 

crescimento rápido). Nas raças grandes este período pode chegar a 18 meses. 

Não administrar em fêmeas prenhas. 

Evitar o uso na lactação. 
 

 
Interações medicamentosas  
Anfotericina B: possível potencialização da ação antifúngica da anfotericina B; 
Antiácidos: diminuição do efeito terapêutico da norfloxacina, recomendado administrar os medicamentos 
respeitando o intervalo de 2 a 3 horas entre um e outro; 
Antibióticos aminoglicosídeos: pode ocorrer sinergismo; 
Anticoagulantes orais: aumento do efeito anticoagulante, recomendado administrar com precaução, monitorar o 
tempo de protombina e reajustar a dose do anticoagulante oral; 
Antimicóticos: possível potencialização da ação dos antimicóticos; 
Caféina: risco de toxicidade por cafeína, recomendado administrar com precaução; 
Ciclosporina: risco de toxicidade por ciclosporina, recomendado administrar com precaução, monitorar a função 
renal do paciente, reajustar a dose de ciclosporina; 
Cloranfenicol: antagonismo, recomendado evitar a administração conjunta; 
Dibecacina: aumento da potência antimicrobiana sobre microorganismos suscetíveis, associação útil em 
terapêutica; 
Nitrofurantoína: perda do efeito antimicrobiano de ambas as medicações, recomendado evitar o uso conjunto; 
Probenicida: redução da concentração urinária de norfloxacina, associação não recomendada para p tratamento de 
infecções urinárias; 
Rifampicina: antagonista in vitro, evitar o uso conjunto; 
Ropinirol: aumento das concentrações plasmáticas do ropinirol, administrar com precaução, reajustar a dose se 
necessário; 
Sucralfato: diminuição do efeito terapêutico do norfloxacina, evitar a administração conjunta; 
Teofilina: risco de toxicidade por teofilina, recomendado monitorar os níveis séricos de teofilina do paciente;  
Tetraciclinas: perda de eficácia antimicrobiana da norfloxacina, evitar a administração conjunta. 
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Advertências e Precauções 
Não consumir bebidas alcoólicas durante o uso da medicação. 
Contra-indicado para pacientes hipersensíveis às quinolonas, gravidez, lactação, lactentes, crianças e adolescentes, 
distúrbios neurológicos, insuficiência hepática, insuficiência renal e deficiência de G6PD. 
 

 
Recomendações farmacotécnicas  
Excipientes que podem ser utilizados: celulose microcristalina, dióxido de silício, croscarmelose sódica, 
hipromelose/macrogol, dióxido de titânio.  
 
 

Informações de armazenamento 
Verificar a informação no rótulo ou certificado de análise do produto.  
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