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Resumo das Características do Medicamento 
 
 
1. Nome do Medicamento 
 
Vibrocil Actilong, 0,5 mg/ml, gotas nasais, solução  
Vibrocil Actilong, 1 mg/ml, gotas nasais, solução  
Vibrocil Actilong, 1 mg/ml, solução para inalação por nebulização  
 
 
2. Composição Qualitativa e Quantitativa 
 
Vibrocil Actilong 0,05% (Criança) contém 0,5 mg/ml de cloridrato de xilometazolina 
Vibrocil Actilong 0,1% (Adulto) contém 1 mg/ml de cloridrato de xilometazolina 
 
Cada ml contém 0,1 mg de cloreto de benzalcónio. 
Lista completa de excipientes, ver secção 6.1. 
 
 
3. Forma Farmacêutica 
 
Gotas nasais, solução. 
Solução para inalação por nebulização. 
 
 
4. Informações Clínicas 
 
4.1 Indicações terapêuticas 
 
- Para alívio da congestão nasal devido a constipações, febre dos fenos ou rinites e sinusites 
alérgicas de outras etiologias. 
- Nas afecções dos seios peri-nasais, de modo a facilitar a drenagem das secreções. 
- Na otite média, como adjuvante, no descongestionamento da mucosa rinofaríngea. 
- Para facilitar a rinoscopia. 
 
4.2 Posologia e modo de administração 
 
Vibrocil Actilong, 0,5 mg/ml, gotas nasais: 
 
Vibrocil Actilong 0,5 mg/ml, gotas nasais, solução não deverá ser utilizado em crianças com 
idade inferior ou igual a um ano sem aconselhamento médico e em crianças com idade até 6 
anos sem supervisão de um adulto. 
 
Crianças até 1 ano (sob aconselhamento médico) e crianças até 6 anos (sob supervisão de um 
adulto)1 a 2 gotas em cada narina 1 a 2 vezes por dia (cada 8 a 10 horas) são geralmente 
suficientes. 
Não ultrapassar um total de 3 aplicações diárias em cada narina. 
 
Vibrocil Actilong, 1 mg/ml, gotas nasais:  adultos e crianças acima dos 6 anos de idade: 
2 a 3 gotas em cada narina 3 a 4 vezes por dia.  
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Vibrocil Actilong 1 mg/ml, solução para inalação por nebulização: adultos e crianças acima 
dos 6 anos de idade: 
1 a 2 aplicações do nebulizador em cada narina 3 a 4 vezes por dia. 
1 aplicação do microdoseador em cada narina 3 a 4 vezes por dia. 
 
4.3 Contra-indicações 
 
Hipersensibilidade à substância activa ou a qualquer um dos excipientes. 
Tal como com outros vasoconstritores não deve ser utilizado após hipofisectomia 
transfenoidal, nem após cirurgia transnasal ou transbucal expondo a dura-máter. 
 
4.4 Advertências e precauções especiais de utilização 
 
Vibrocil Actilong, como outros agentes simpaticomiméticos, deve ser utilizado com cuidado 
em doentes com reacção excessiva às substâncias adrenérgicas, cujas manifestações podem ser 
de insónia, vertigem, tremor, arritmias cardíacas ou aumento de pressão arterial. 
Como com outros vasoconstritores tópicos, Vibrocil Actilong não deve ser utilizado durante 
mais de 10 dias consecutivos: o uso prolongado ou o uso excessivo pode causar o efeito de 
congestão rebound. 
Não exceder a dose recomendada, especialmente em crianças e nos idosos. 
Recomenda-se um cuidado acrescido em doentes com hipertensão, doenças cardiovasculares, 
hipertiroidismo, glaucoma de ângulo fechado ou diabetes mellitus. 
 
Vibrocil Actilong 0,5 mg/ml, gotas nasais, solução não deverá ser utilizado em crianças com 
idade igual ou inferior a um ano sem aconselhamento médico e em crianças com idade até 6 
anos sem supervisão de um adulto. 
 
Vibrocil Actilong contém cloreto de benzalcónio como conservante que pode causar 
tumefacção da mucosa nasal, especialmente quando utilizado durante longos períodos de 
tempo. Caso se suspeite da ocorrência desta reacção (congestão nasal persistente) deverá se 
possível ser considerada a utilização de um medicamento para uso nasal semelhante mas que 
não contenha cloreto de benzalcónio. Se este tipo de medicamento não se encontrar disponível 
sem conservante a utilização de outra forma farmacêutica alternativa deverá ser considerada. 
 
4.5 Interacções medicamentosas e outras formas de interacção 
 
Como com todos os simpaticomiméticos, não é de excluir uma potenciação dos efeitos 
sistémicos da xilometazolina com o uso concomitante de inibidores da monoamino oxidase 
(IMAO), antidepressivos tricíclicos ou tetracíclicos, especialmente no caso de sobredosagem. 
 
4.6 Gravidez e aleitamento 
 
Tendo em conta o seu potencial efeito vasoconstritor sistémico, como precaução, aconselha-se 
a não utilizar Vibrocil Actilong durante a gravidez. 
Não existe evidência de qualquer efeito adverso em lactentes. No entanto, desconhece-se se a 
xilometazolina é excretada no leite materno, pelo que Vibrocil Actilong deverá ser utilizado 
com precaução e apenas sob prescrição médica durante o aleitamento. 
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4.7 Efeitos sobre a capacidade de conduzir e utilizar máquinas 
 
Os efeitos de Vibrocil Actilong sobre a capacidade de conduzir e utilizar máquinas são nulos 
ou desprezíveis.   
 
4.8 Efeitos indesejáveis 
 
Os seguintes efeitos indesejáveis podem ser observados ocasionalmente: sensação de ardor 
local, irritação ou secura da mucosa nasal, náuseas e cefaleias. Em casos isolados, foram 
reportados reacções alérgicas sistémicas, perturbações transitórias na visão e batimento 
cardíaco rápido ou irregular. 
 
4.9 Sobredosagem 
 
No caso das raras intoxicações registadas em crianças, que ocorreram acidentalmente, o 
quadro clínico evidenciava principalmente sinais de aceleração e irregularidade do pulso, 
aumento da pressão arterial e por vezes obnubilação. 
Não existe tratamento específico. Devem ser iniciadas medidas de suporte apropriadas. 
 
 
5. Propriedades Farmacológicas 
 
5.1 Propriedades farmacodinâmicas 
 
Grupo farmacoterapêutico: 14.1.1. Medicamentos usados em afecções otorrinolaringológicas. 
Produtos para aplicação nasal. Descongestionantes;  
 
Código ATC: R01AA07 
 
A xilometazolina é um agente simpaticomimético, que actua nos receptores α-adrenérgicos da 
mucosa nasal. Administrado no nariz, exerce um efeito constritor dos vasos sanguíneos nasais, 
descongestionando a mucosa nasal e regiões circundantes da faringe. Este efeito permite a 
descongestão das fossas nasais permitindo aos doentes, que sofrem de nariz congestionado, 
respirar mais facilmente pelo nariz. O efeito da Vibrocil Actilong inicia-se uns minutos após a 
administração e mantém-se até 12 horas. 
 
Num estudo com dupla ocultação, controlado contra uma solução salina e realizado em 
doentes com constipações comuns, verificou-se que o efeito descongestionante da Vibrocil 
Actilong foi significativamente superior (p<0,0001) ao efeito da solução salina, com base em 
rinomanometria. O alívio da congestão nasal desenvolveu-se duas vezes mais rapidamente no 
grupo da Vibrocil Actilong comparativamente à solução salina, 5 minutos após o tratamento 
(p=0,047). 
 
Vibrocil Actilong é bem tolerado, mesmo em doentes com uma mucosa sensível, e não 
interfere na função mucociliar. Além disso, Vibrocil Actilong tem um pH equilibrado que se 
encontra dentro do intervalo de pH da cavidade nasal. Este medicamento está formulada com 
excipientes hidratantes que auxiliam na prevenção da secura e irritação da mucosa nasal. 
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5.2 Propriedades farmacocinéticas 
 
As concentrações plasmáticas de xilometazolina no humano, após a aplicação nasal local do 
medicamento, situam-se abaixo dos limites de detecção. 
 
5.3 Dados de segurança pré-clínica 
 
Xilometazolina não apresenta efeito mutagénico. Num estudo em que a xilometazolina foi 
administrada por via subcutânea em ratos e murganhos não se verificaram efeitos 
teratogénicos. 
 
Os dados pré-clínicos demonstraram que o cloreto de benzalcónio provoca um aumento do 
efeito tóxico ao nível ciliar dependente da concentração e duração da exposição, incluindo 
imobilidade irreversível, quer in vitro quer in vivo. A substância induz igualmente alterações 
histopatológicas na mucosa nasal. 
 
 
6. Informações Farmacêuticas 
 
6.1 Lista dos excipientes  
 
Edetato dissódico, cloreto de benzalcónio, dihidrogenofosfato de sódio, fosfato dissódico, 
cloreto de sódio, sorbitol, metilhidroxipropilcelulose e água purificada. 
 
6.2 Incompatibilidades 
 
Não aplicável. 
 
6.3 Prazo de validade 
 
3 anos. 
 
6.4 Precauções especiais de conservação 
 
Conservar a temperatura inferior a 30ºC. 
Proteger do calor. 
 
6.5 Natureza e conteúdo do recipiente 
 
Gotas nasais, solução 
Frasco de polietileno de alta densidade com tampa de segurança incluindo uma pipeta de 
polietileno de baixa densidade provida de borracha. Contém 10 ml de solução. 
 
Solução para inalação por nebulização 
Frasco de comprimir de polietileno de alta densidade e polipropileno, fechados com um 
aplicador de polietileno de baixa densidade, provido de tampa e tubo de mergulho de 
polietileno de baixa densidade. Contém 10 ml de solução. 
 
6.6 Precauções especiais de eliminação e manuseamento 
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Gotas nasais, solução 
 
Assoar o nariz. 
Colocar a cabeça para trás em pé ou sentado. Ou, se deitado na cama, colocar a cabeça de 
lado.  
Colocar as gotas em cada narina e manter a cabeça para trás por instantes, de modo a permitir 
que as gotas se espalhem pelo nariz. 
Colocar a tampa logo após a utilização. 
 
Solução para inalação por nebulização  
De modo a produzir uma nebulização fina, o nebulizador deve estar na vertical com o 
aplicador virado para cima.  
 
Assoar o nariz. 
Inclinar ligeiramente para a frente e inserir o aplicador na narina.  
Pressionar o frasco do nebulizador uma vez e inspirar ao mesmo tempo. 
Retirar o aplicador da narina antes de deixar de pressionar o frasco.  
Repetir o procedimento na outra narina. 
Colocar a tampa logo após a utilização. 
 
Solução para inalação por nebulização (com microdoseador) 
 
Remover a tampa de protecção.  
Antes da primeira aplicação, fazer alguns movimentos de bombear até que o spray apareça no 
ar. Para aplicações seguintes o Vibrocil Actilong com fecho com bomba doseadora estará 
pronto para uso imediato. 
Assoar o nariz.  
Inserir o aplicador na narina e pressionar firmemente o dispositivo de spray.  
5. Retirar da narina antes de aliviar a pressão. 
6. A distribuição óptima do spray é conseguida se inspirar ligeiramente durante o processo de 
aplicação. 
7. Recolocar a tampa de protecção após o uso. 
 
 
7. Titular da Autorização de Introdução no Mercado 
 
Novartis Consumer Health - Produtos Farmacêuticos e Nutrição, Lda. 
Av. José Malhoa, n.º 16B, 1º - 1.2 
1099-092 LISBOA 
Portugal 
Tel: 21 781 10 00 
Fax: 21 781 10 11 
 
 
8. Número (s) da Autorização de Introdução no Mercado  
 
Nº de registo: 9014415 - 10 ml gotas nasais, solução, 0,5 mg/ml, frasco de polietileno 
Nº de registo: 9014407 - 10 ml gotas nasais, solução, 1 mg/ml, frasco de polietileno 
Nº de registo: 9016600 - 10 ml solução para inalação por nebulização, 1 mg/ml, frasco 
nebulizador 
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Nº de registo: 2910792 - 10 ml solução para inalação por nebulização, 1 mg/ml, solução, 
frasco nebulizador com microdoseador 
 
 
9. Data da Primeira Autorização/Renovação da Autorização de Introdução no Mercado 
 
Vibrocil Actilong, 0.5 mg/ml, gotas nasais, solução  
Data da primeira autorização: 04 Julho 1960 
Data de Revisão: 14 Setembro 1995  
Data da última renovação: 14 Setembro 2005 
 
Vibrocil Actilong, 1 mg/ml, gotas nasais, solução  
Data da primeira autorização: 02 Abril 1960 
Data de Revisão: 14 Setembro 1995  
Data da última renovação: 14 Setembro 2005 
 
Vibrocil Actilong, 1 mg/ml, Solução para inalação por nebulização 
Data da primeira autorização: 22 Fevereiro 1960 
Data de Revisão: 14 Setembro 1995  
Data da última renovação: 14 Setembro 2005 
 
 
10. Data da Revisão do Texto 
 
 
 
 
 
 
 


