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INTRODUÇÃO 

Os descongestionantes orais são muito utiliza-

dos para alívio sintomático em pacientes com 

congestão nasal, independentemente da etio-

logia responsável pelo sintoma.1-3 As principais 

diretrizes de manejo de rinites e rinossinusites 

apresentam os descongestionantes orais como 

opção para o tratamento sintomático de curto 

prazo.1,2,4,5 Este artigo revisa e compara a eficá-

cia e a segurança da pseudoefedrina e da feni-

lefrina, os dois descongestionantes orais mais 

frequentemente utilizados no nosso meio.1 

MECANISMO DE AÇÃO, 
FARMACOCINÉTICA E  
INDICAÇÕES PRINCIPAIS 

No presente momento os dois descongestio-

nantes orais mais utilizados são a pseudoefedri-

na e a fenilefrina.1,4 Usualmente são associados 

a anti-histamínicos orais de segunda geração, 

p. ex., fexofenadina + pseudoefedrina, ou aos 

de primeira geração, p. ex., bronfeniramina + 

fenilefrina, e também a analgésicos, p. ex., 

pseudoefedrina e paracetamol.2,4

Os descongestionantes orais são aminas sim-

paticomiméticas que estimulam receptores al-

fa-adrenérgicos, o que resulta em vasoconstri-

ção em nível de mucosa nasal.2

As principais indicações são para o tratamen-

to de resgate na rinite alérgica e para o alívio 

sintomático no resfriado comum.1,2,4,5 Na rini-

te alérgica são utilizados associados aos anti-

-histamínicos de 2ª geração como terapia de 

resgate por curto prazo.6 A preferência pelos 

anti-histamínicos de 2ª geração como a fexo-

fenadina, entre outros, é pelo fato de causa-

rem menos efeitos anticolinérgicos e menor 

sedação do que os de 1ª geração.1,4,6,7 O ob-

jetivo é aliviar também a congestão nasal, 
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visto que os anti-histamínicos em monotera-

pia têm pouco efeito no alívio desse sintoma.2 

Diferentemente dos descongestionantes tópi-

cos, os orais não resultam em efeito rebote e 

assim sendo podem ser utilizados por perío-

dos mais longos do que os tópicos.2,6 

A pseudoefedrina tem início de ação entre 30 

e 60 minutos, apresenta mínimo metabolismo 

hepático e é eliminada, de forma inalterada, na 

urina.4,6 Sua meia-vida é de 4 a 8 horas depen-

dendo do pH urinário.4,6

EFICÁCIA 

A eficácia da associação da pseudoefedrina ao 

anti-histamínico de 2ª geração no controle dos 

sintomas de pacientes com rinite alérgica sa-

zonal ou intermitente está bem documentada 

em estudos randomizados e controlados com 

placebo.6-9 A associação das duas drogas foi su-

perior à monoterapia tanto com as formulações 

tradicionais para uso a cada 12 horas7-9 como 

também com a formulação combinada de libe-

ração prolongada uma vez ao dia.6 A adição do 

descongestionante oral melhora a congestão 

nasal, além de prurido, coriza e espirros, que 

são adequadamente resolvidos com o anti-his-

tamínico oral.4

A fenilefrina é usualmente utilizada associada 

a anti-histamínico de 1ª geração, porém seu 

efeito, quando comparado ao de placebo, é 

questionável.3,10,11 Estudo solicitado pela Food 

and Drug Administration (FDA) para avaliar a 

eficácia da fenilefrina no controle da obstru-

ção nasal demonstrou que ela tem efeito se-

melhante ao de placebo quando administrada 

na dose de até 40 mg a cada quatro horas.10 

Horak et al.11 realizaram estudo randomizado, 

placebo-controlado, no qual compararam o 

efeito da fenilefrina (12 mg) e da pseudoefe-

drina (60 mg) em pacientes com rinite alérgica 

sazonal.11 Durante um período de observação 

de 6 horas na Câmara de Desafio de Viena 

(Vienna Challenge Chamber), a dose única de 

pseudoefedrina, mas não da fenilefrina, resul-

tou em melhora significativa nas medidas de 

congestão nasal.11 (Figuras 1 e 2) 

SEGURANÇA 

Os principais efeitos colaterais dos descon-

gestionantes orais são relacionados a suas 

ações alfa-adrenérgicas.1,4 Insônia, cefaleia, 

boca seca, irritabilidade, aumento da frequên-

cia cardíaca e da pressão arterial sistêmica e 

retenção urinária são os mais comumente re-

latados.4 Costuma-se contraindicar o uso em 

pacientes com glaucoma de ângulo fechado, 

hipertrofia prostática significativa, hiperten-

são arterial sistêmica grave ou doença co-

ronariana grave, gestantes e durante a ama-

mentação.4 O uso em pacientes abaixo dos 

12 anos e acima dos 60-65 anos deve ser cau-

teloso, assim como o uso em pacientes com 

hipersensibilidade a agentes adrenérgicos  

(p. ex., hipertireoidismo).1,4 Atletas em com-

petições oficiais não devem utilizar essas dro-

gas, pois são consideradas doping.4 
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Adaptada de: Horak F, et al. Ann Allergy Asthma Immunol. 2009;102(2):116-20.11

Figura  1. Alteração média no escore subjetivo de congestão nasal a cada intervalo de 15 minutos após a administração 
da droga. Os valores basais foram: 2,20 para fenilefrina (PE); 2,26 para pseudoefedrina (PSE); e 2,20 para placebo (PL) 
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PNIF: pico de fluxo inspiratório nasal; PE: fenilefrina; PSE: pseudoefedrina; PL: placebo.

Figura  2. Alteração média no pico de fluxo inspiratório nasal (PNIF) a cada intervalo de 30 minutos após a administração da droga. 
Os valores basais (em L/min) foram: 104,6 para fenilefrina (PE); 108,7 para pseudoefedrina (PSE); e 107 para placebo (PL) 
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* Tratamento da rinite alérgica. ** Sintomas da rinite alérgica.

Referências: 1. Bula do produto (Allenasal). 2. Bula do produto (Allegra).

Trata a rinite alérgica.1     
Alivia rapidamente
os sintomas da rinite
alérgica.2

ALLENASAL (triancinolona acetonida, suspensão nasal aquosa). Indicações: tratamento das rinites alérgicas em adultos e crianças com idade igual ou superior a 2 anos. Contraindicações: 
hipersensibilidade a qualquer componente da fórmula. Cuidados, Advertências e Reações Adversas: deve ser usado com cautela em pacientes com úlceras no septo nasal ou pós trauma 
nasal. Recomenda-se o monitoramento de pacientes com alterações visuais ou com histórico de aumento da pressão ocular. A administração em mulheres grávidas e que estejam amamentando 
deverá ser feita a critério médico, não devendo ser usado a menos que os benefícios terapêuticos para a mãe superem os riscos potenciais para o feto ou criança.  A incidência de reações adversas 
relatadas foi geralmente muito baixa, sendo os mais comuns cefaleia, epistaxe, tosse, bronquite, dispepsia, rinite, faringite, e sintomas de gripe. Interações medicamentosas: não existem relatos 
até o momento de interação com outros medicamentos. Posologia:  Adultos e crianças com idade igual ou superior a 12 anos: a dose inicial é 2 sprays em cada narina, uma vez ao dia. Crianças de 6 
a 12 anos de idade:  a dose inicial é de 1 spray em cada narina, uma vez ao dia. Pacientes que não obtiveram controle máximo dos sintomas com esta dose, podem obtê-lo com a 2 sprays em cada 
narina, uma vez ao dia, até que se controlem os sintomas. Crianças de 2 a 5 anos de idade: a dose inicial e máxima é 1 spray em cada narina, uma vez ao dia. VENDA SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA. 
Registro MS 1.8326.0447. Data da Revisão: 02/06/20. SE PERSISTIREM OS SINTOMAS, O MÉDICO DEVERÁ SER CONSULTADO .

ALLEGRA® (cloridrato de fexofenadina). Indicações: é um anti-histamínico destinado ao tratamento das manifestações alérgicas, tais como sintomas de rinite alérgica (incluindo espirros, obstrução 
nasal, prurido, coriza, conjuntivite alérgica) e urticária (erupção avermelhada e pruriginosa na pele). MS 1.8326.0359. O USO DO MEDICAMENTO PODE TRAZER ALGUNS RISCOS. Leia atentamente a 
bula. SE PERSISTIREM OS SINTOMAS, O MÉDICO DEVERÁ SER CONSULTADO. Data de Revisão: 01/10/19.
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ALLEGRA® D (cloridrato de fexofenadina e cloridrato de pseudoefedrina). Indicações: alívio dos sintomas de congestão das vias aéreas supe-
riores, e também decorrente do resfriado comum em pacientes com rinite alérgica. Contraindicações: em pacientes com hipersensibilidade 
conhecida a fexofenadina, pseudoefedrina ou a qualquer componente da fórmula. A pseudoefedrina está contraindicada em pacientes com 
hipertensão arterial grave ou coronariopatia grave, glaucoma de ângulo fechado, retenção urinária, ou naqueles que demonstraram sensibili-
dade aos agentes adrenérgicos; em pacientes sob tratamento com inibidores da monoaminoxidase ou dentro de 14 dias após a interrupção de 
tal tratamento. Cuidados, advertências e reações adversas: A pseudoefedrina pode produzir estimulação do SNC com convulsões ou colapso 
cardiovascular e deve ser utilizada com cautela em pacientes com diabetes mellitus, hipertensão, doença cardíaca isquêmica, pressão intraocu-
lar aumentada, hipertiroidismo, hipertrofia prostática, doença renal e hiperreatividade à efedrina. Podem ocorrer: cefaleia, sonolência, vertigem, 
náuseas, nervosismo, fraqueza, insônia, anorexia, taquiarritmia, palpitação, colite isquêmica, ansiedade, tensão, tremor, alucinação, palidez, 
dificuldade respiratória e urinária. ALLEGRA D não deve ser utilizado durante a gravidez e a lactação a menos que a relação risco/benefício seja 
avaliada pelo médico e supere os possíveis riscos para o feto ou criança. Interações medicamentosas: A administração de um antiácido contendo 
hidróxido de alumínio e magnésio, aproximadamente 15 minutos antes do cloridrato de fexofenadina, causou uma redução na biodisponibilidade. 
O uso concomitante de pseudoefedrina com drogas anti-hipertensivas que interferem na atividade simpatomimética (como por exemplo: metil-
dopa, mecamilamina e reserpina) podem reduzir os seus efeitos anti-hipertensivos. O uso concomitante de pseudoefedrina com agentes simpa-
tomiméticos pode provocar efeitos cardiovasculares adicionais. Posologia: 1 comprimido, duas vezes ao dia (Allegra D) e 1 comprimido, uma 
vez ao dia (Allegra D24). VENDA SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA. Registro MS 1.8326.0313 (Allegra D) e 1.8326.0313 (Allegra D24). SE PERSISTIREM OS 
SINTOMAS, O MÉDICO DEVERÁ SER CONSULTADO. Data de Revisão: 01/10/19. 

Contraindicação: em pacientes com hipersensibilidade conhecida a fexofenadina, pseudoefedrina ou a qualquer 
componente da fórmula. Interação medicamentosa: O uso concomitante de pseudoefedrina com agentes simpatomi-
méticos pode provocar efeitos cardiovasculares adicionais.

CONCLUSÃO
Os descongestionantes orais, em especial a pseudoefedrina, são 
medicamentos muito eficazes no alívio da congestão nasal.  Associados 
a um anti-histamínico de segunda geração como a fexofenadina, são 
recomendados como uma das opções de medicamentos de resgate 
nas diretrizes de manejo de pacientes com rinite alérgica e não alérgica.
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ALLENASAL (triancinolona acetonida, suspensão nasal aquosa). Indicações: tratamento das rinites alérgicas em adultos e crianças com idade igual ou superior a 2 anos. Contraindicações: 
hipersensibilidade a qualquer componente da fórmula. Cuidados, Advertências e Reações Adversas: deve ser usado com cautela em pacientes com úlceras no septo nasal ou pós trauma 
nasal. Recomenda-se o monitoramento de pacientes com alterações visuais ou com histórico de aumento da pressão ocular. A administração em mulheres grávidas e que estejam amamentando 
deverá ser feita a critério médico, não devendo ser usado a menos que os benefícios terapêuticos para a mãe superem os riscos potenciais para o feto ou criança.  A incidência de reações adversas 
relatadas foi geralmente muito baixa, sendo os mais comuns cefaleia, epistaxe, tosse, bronquite, dispepsia, rinite, faringite, e sintomas de gripe. Interações medicamentosas: não existem relatos 
até o momento de interação com outros medicamentos. Posologia:  Adultos e crianças com idade igual ou superior a 12 anos: a dose inicial é 2 sprays em cada narina, uma vez ao dia. Crianças de 6 
a 12 anos de idade:  a dose inicial é de 1 spray em cada narina, uma vez ao dia. Pacientes que não obtiveram controle máximo dos sintomas com esta dose, podem obtê-lo com a 2 sprays em cada 
narina, uma vez ao dia, até que se controlem os sintomas. Crianças de 2 a 5 anos de idade: a dose inicial e máxima é 1 spray em cada narina, uma vez ao dia. VENDA SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA. 
Registro MS 1.8326.0447. Data da Revisão: 02/06/20. SE PERSISTIREM OS SINTOMAS, O MÉDICO DEVERÁ SER CONSULTADO .

ALLEGRA® (cloridrato de fexofenadina). Indicações: é um anti-histamínico destinado ao tratamento das manifestações alérgicas, tais como sintomas de rinite alérgica (incluindo espirros, obstrução 
nasal, prurido, coriza, conjuntivite alérgica) e urticária (erupção avermelhada e pruriginosa na pele). MS 1.8326.0359. O USO DO MEDICAMENTO PODE TRAZER ALGUNS RISCOS. Leia atentamente a 
bula. SE PERSISTIREM OS SINTOMAS, O MÉDICO DEVERÁ SER CONSULTADO. Data de Revisão: 01/10/19.
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