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IDENTIFICAÇÃO

Fórmula Molecular: C21H25ClN2O3, 2HCL
PM: 461,8
DCB: 01949
CAS: 83881-52-1

PROPRIEDADES:

É metabólito da hidroxizina. Complexa-se preferencialmente com os receptores 
H1, periféricos em vez de com os SNC, como o fazem também astemizol, lorata-
dina e terfenadina.
Causa broncodilatação suave e também bloqueia a broncoconstrição induzida 
pela histamina em pacientes asmáticos. Tem, por isso, ação anti-asmática.

INDICAÇÃO

O produto está indicado para o tratamento da rinite alérgica, conjuntivite alér-
gica, urticária e outras afecções alérgicas.

DOSE E USO

Adultos e crianças a partir de 12 anos: 10 mg, uma vez ao dia. 

Crianças de 6 a 12 anos: 10 mg, 5 mg pela manhã e à noite. 

Crianças de 2 a 6 anos: a segurança do uso não está completamente esta-
belecida. Exclusivamente a critério médico, podem ser prescritos 5 mg, 2,5 mg 
pela manhã e à noite. 

Idosos: até o presente momento não existem dados que determinem a ne-
cessidade de se reduzir as doses nos pacientes idosos. Nos pacientes com in-
suficiência renal, a dose a ser administrada deve ser reduzida à metade da poso-
logia usual. 

REAÇÕES ADVERSAS

As reações adversas são ocasionais, de intensidade leve e transitórias, incluindo 
sonolência, dor de cabeça, tontura, agitação, boca seca, enjoos e desconforto 
gastrintestinal. Em alguns pacientes podem ocorrer reações de hipersensibili-
dade, incluindo reações dermatológicas e angioedema. O dicloridrato de Ceti-
rizina deve ser suspenso 48 horas antes de qualquer teste cutâneo, dado que os 
anti-histamínicos podem impedir ou diminuir as reações que, de outra forma, 
seriam positiva aos indicadores de reatividade dérmica.

PRECAUÇÕES

O uso concomitante com substâncias depressoras do sistema nervoso central 
deve ser feito com cuidado (vide Interações medicamentosas). Embora os estu-
dos clínicos em voluntários sadios, ingerindo de 20 e 25 mg de dicloridrato de 
Cetirizina por dia, não revelarem efeitos sobre o estado de alerta ou o tempo de 
reação, os pacientes em tratamento com dicloridrato de Cetirizina devem ter 
cuidado ao dirigir ou operar máquinas até que estejam certos de que o medica-
mento não afeta o seu desempenho. Nos pacientes com insuficiência renal, a 
dose deve ser ajustada.
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INTERAÇÕES

A administração do dicloridrato de Cetirizina com a teofilina pode causar di-
minuição do clearance da Cetirizina, resultando em elevação nas concentrações 
séricas desta, podendo chegar a níveis tóxicos de Cetirizina. Além disto, o paci-
ente pode apresentar sonolência,fadiga e boca seca. 
E redução da dose de dicloridrato de Cetirizina pode ser requerida. Recomen-
da-se cautela no uso concomitante com depressores do sistema nervoso central. 
Assim como os demais anti-histamínicos, pacientes em tratamento com Ceti-
rizina devem evitar a ingestão excessiva de álcool. 

CONTRA-INDICAÇÕES

O dicloridrato de Cetirizina é contra-inidicada para crianças menores de 2 anos.
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