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RESUMO DAS CARACTERÍSTICAS DO MEDICAMENTO 
 
 
1. NOME DO MEDICAMENTO 
 
Vibrocil 0,25 mg/ml + 2,5 mg/ml Solução para inalação por nebulização 
 
 
2. COMPOSIÇÃO QUALITATIVA E QUANTITATIVA 
 
Cada mililitro de Vibrocil solução para inalação por nebulização contém 2,5 mg de fenilefrina e 
0,25mg de maleato de dimetindeno. 
 
Excipiente com efeito conhecido:  
Cloreto de benzalcónio - 0,1 mg/ml   
 
Lista completa de excipientes, ver secção 6.1. 
 
 
3. FORMA FARMACÊUTICA 
 
Solução para inalação por nebulização. 
Solução límpida, incolor a ligeiramente amarelada. 
 
 
4. INFORMAÇÕES CLÍNICAS 
 
4.1 Indicações terapêuticas 
 
Tratamento sintomático de estados gripais e constipações, congestão nasal e rinorreia.  
 
4.2 Posologia e modo de administração 
 
O tratamento com Vibrocil solução para inalação por nebulização não deve exceder 3 dias, exceto 
por prescrição médica. Vibrocil não deve ser administrado em intervalos inferiores a 3 horas. 
 
Posologia 
 
- Crianças com menos de 6 anos de idade: não recomendado. 
- Crianças dos 6 aos 12 anos de idade (sob supervisão de um adulto): 1 a 2 aplicações em cada 
narina, 3 a 4 vezes por dia. 
- Adolescentes a partir dos 12 anos de idade e adultos:1 a 2 aplicações em cada narina 3 a 4 vezes 
ao dia. 
 
Modo de administração 
 
Retirar a tampa protetora. Antes da primeira aplicação, pulverizar várias vezes para o ar até se 
obter uma nuvem de spray adequada. Nas aplicações seguintes, o pulverizador estará pronto para 
utilização imediata. 
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Introduzir o aplicador na narina e pressionar com firmeza o aplicador. Retirar o aplicador da 
narina antes de aliviar a pressão. A distribuição ótima do spray é conseguida através da inspiração 
de uma pequena quantidade de ar durante a aplicação. 
 
Após utilização, colocar a tampa protetora. 
 
O doseador garante que a solução é bem distribuída pela superfície da mucosa nasal. A válvula 
standardizada permite a precisão das doses (140 microgramas por pulverização) e evita a 
possibilidade de uma sobredosagem não intencional. 
 
População pediátrica 
 
Vibrocil solução para inalação por nebulização não está recomendado em crianças com idade 
inferior a 6 anos. Vibrocil deve ser administrado sob supervisão de um adulto em crianças até aos 
12 anos de idade. 
 
4.3 Contraindicações 
 
Hipersensibilidade às substâncias ativas ou a qualquer um dos excipientes mencionados na secção 
6.1. 
Doentes em tratamento com inibidores da monoamina oxidase (IMAOs) ou que tomaram estes 
medicamentos nos últimos 14 dias (ver secção 4.5). 
Doentes com rinite atrófica. 
Doentes com glaucoma de ângulo fechado. 
 
4.4 Advertências e precauções especiais de utilização 
 
Tal como para outros agentes simpaticomiméticos, Vibrocil deve ser utilizado com precaução em 
doentes que apresentem reações fortes a substâncias adrenérgicas, como as manifestadas através 
de insónia, tonturas, tremores, arritmias cardíacas ou pressão arterial elevada. 
 
O uso prolongado ou excessivo de Vibrocil pode induzir taquifilaxia e congestão por efeito 
rebound (rinite medicamentosa). 
 
Tal como para outros vasoconstritores tópicos, a dose recomendada não deve ser excedida; o uso 
excessivo, especialmente em crianças pequenas e idosos, pode resultar nos efeitos sistémicos dos 
vasoconstritores. 
 
Recomenda-se precaução em doentes com doença cardiovascular, hipertensão, hipertiroidismo, 
diabetes mellitus e no caso de administração em doentes com obstrução do colo da bexiga (por 
exemplo na hipertrofia prostática). 
 
Devido à presença do anti-histamínico H1 maleato de dimetindeno, Vibrocil deve ser utilizado 
com precaução em doentes com epilepsia. 
 
A partilha de aplicadores nasais pode levar à disseminação de infeções, pelo que uma embalagem 
se destina ao uso pessoal. 
 
População pediátrica 
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Vibrocil não está recomendado em crianças com idade inferior a 6 anos. 
Vibrocil deve ser administrado sob supervisão de um adulto em crianças até aos 12 anos de idade. 
 
Vibrocil solução para inalação por nebulização contém cloreto de benzalcónio. Irritante, pode 
causar reacções cutâneas. Pode causar broncoespasmo, se a dosagem por dose libertada for de 10 
microgramas. 
 
4.5 Interações medicamentosas e outras formas de interação 
 
A fenilefrina está contraindicada em doentes em tratamento com inibidores da monoamina 
oxidase (IMAOs) ou que tomaram estes medicamentos nos últimos 14 dias (ver secção 4.3). 
Os vasoconstritores devem ser usados com precaução em doentes medicados com antidepressivos 
tricíclicos e tetracíclicos e anti-hipertensores tais como os bloqueadores beta-adrenérgicos, uma 
vez que a sua utilização concomitante pode potenciar o efeito vasopressor da fenilefrina. 
 
4.6 Fertilidade, gravidez e aleitamento 
 
Gravidez 
Não existem estudos acerca da utilização de fenilefrina e maleato de dimetindeno durante a 
gravidez. Dado o potencial sistémico do efeito vasoconstritor da fenilefrina, é aconselhado não 
utilizar Vibrocil durante a gravidez.  
 
Amamentação 
Não existem estudos relativos à utilização de fenilefrina e maleato de dimetindeno durante o 
período de aleitamento. É aconselhável não utilizar Vibrocil durante a amamentação. 
 
Fertilidade 
Não existem dados adequados sobre os efeitos da fenilefrina e do maleato de dimetindeno na 
fertilidade dos humanos. Com base em estudos desenvolvidos em animais, não existe indicação 
de efeitos adversos na fertilidade após exposição ao dimetindeno. Não existem dados adequados 
provenientes de estudos de experimentação animal no que diz respeito ao efeito da fenilefrina na 
fertilidade. 
 
4.7 Efeitos sobre a capacidade de conduzir e utilizar máquinas 
 
Não relevante. 
 
4.8 Efeitos indesejáveis 
 
Vibrocil é normalmente bem tolerado. 
 
Os efeitos adversos estão listados abaixo por classe de sistema de órgãos e por frequência. As 
frequências definem-se como: muito frequentes (≥1/10); frequentes (≥1/100, <1/10); pouco 
frequentes (≥1/1.000, <1/100); raros (≥1/10.000, <1/1.000); muito raros (<1/10.000), 
desconhecido (não pode ser calculado a partir dos dados disponíveis). Dentro de cada grupo de 
frequências, as reações adversas são apresentadas por ordem decrescente de gravidade. 
 
Doenças respiratórias, torácicas e do mediastino 
Raro: desconforto nasal, secura nasal, epistaxe. 
 



APROVADO EM 
 10-09-2013 
 INFARMED 

 

 

Perturbações gerais e alterações no local de administração 
Raro: queimadura no local de aplicação. 
 
Notificação de suspeitas de reações adversas 
A notificação de suspeitas de reações adversas após a autorização do medicamento é importante, 
uma vez que permite uma monitorização contínua da relação benefício-risco do medicamento. 
Pede-se aos profissionais de saúde que notifiquem quaisquer suspeitas de reações adversas 
diretamente ao INFARMED, I.P.: 
 
INFARMED, I.P. 
Direção de Gestão do Risco de Medicamentos 
Parque da Saúde de Lisboa, Av. Brasil 53 
1749-004 Lisboa 
Tel: +351 21 798 71 40 
Fax: + 351 21 798 73 97 
Sítio da internet: http://extranet.infarmed.pt/page.seram.frontoffice.seramhomepage 
E-mail: farmacovigilancia@infarmed.pt 
 
4.9 Sobredosagem 
 
A sobredosagem com Vibrocil pode provocar efeitos simpaticomiméticos tais como palpitações, 
contrações ventriculares prematuras, cefaleia occipital, tremores, taquicardia ligeira, elevação da 
pressão arterial, excitação, insónia e palidez. Pode ainda provocar sedação moderada, tonturas, 
cansaço, gastralgia, náuseas, vómitos e efeitos anticolinérgicos moderados. 
 
A utilização de carvão e possivelmente de um laxante pode estar indicado em crianças pequenas. 
Para crianças mais velhas e adultos, a administração de grandes quantidades de líquidos é, 
habitualmente, suficiente. 
 
A hipertensão induzida pela fenilefrina pode ser aliviada através da administração de um 
bloqueador alfa-adrenérgico. 
 
 
5. PROPRIEDADES FARMACOLÓGICAS 
 
5.1 Propriedades farmacodinâmicas 
 
Grupo farmacoterapêutico: 14.1.1 - Medicamentos usados em afecções otorrinolaringológicas. 
Produtos para aplicação nasal. Descongestionantes, código ATC: R01AX10  
 
Mecanismo de ação e efeitos farmacodinâmicos 
 
As substâncias ativas de Vibrocil desimpedem as vias nasais e secam as secreções. 
Vibrocil não interfere com a atividade dos cílios nasais. 
 
Fenilefrina: 
A fenilefrina é uma amina simpaticomimética. Utilizada como descongestionante nasal é um 
vasoconstritor de ação moderada que atua seletivamente nos recetores alfa1-adrenérgicos dos 
vasos de capacitância venosa das fossas nasais, produzindo uma descongestão rápida e duradoura. 
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Maleato de dimetindeno: 
O maleato de dimetindeno é um antagonista dos recetores histamínicos H1. Em baixas doses é um 
antialérgico eficaz e bem tolerado. 
 
5.2 Propriedades farmacocinéticas 
 
Vibrocil solução para inalação por nebulização destina-se a ser aplicado topicamente, pelo que a 
sua atividade não está correlacionada com os níveis plasmáticos das substâncias ativas. 
 
Fenilefrina: 
Se for acidentalmente absorvida por via oral, a fenilefrina tem uma biodisponibilidade reduzida 
(aproximadamente 38%), resultante do metabolismo de primeira passagem intestinal e hepático. 
A semivida aparente de eliminação para a fenilefrina é aproximadamente 2,5 horas. 
 
Maleato de dimetindeno: 
A biodisponibilidade sistémica do dimetindeno em solução oral é aproximadamente 70%. A 
semivida aparente de eliminação do dimetindeno é aproximadamente 6 horas. 
 
5.3 Dados de segurança pré-clínica 
 
Não foram conduzidos estudos pré-clínicos com Vibrocil; contudo, os perfis de toxicidade das 
substâncias ativas individuais estão bem documentados. Dados pré-clínicos não revelam riscos 
especiais para o ser humano nas doses terapêuticas recomendadas, segundo estudos 
convencionais de farmacologia de segurança, toxicidade de dose repetida, genotoxicidade, 
potencial carcinogénico e toxicidade reprodutiva com o dimetindeno e toxicidade de dose 
repetida, genotoxicidade, potencial carcinogénico com a fenilefrina. 
 
 
6. INFORMAÇÕES FARMACÊUTICAS 
 
6.1 Lista dos excipientes  
 
Sorbitol (E420) 
Cloreto de benzalcónio, 
Água purificada 
Essência de alfazema sem terpenos  
Ácido cítrico mono-hidratado 
Fosfato dissódico anidro 
 
6.2 Incompatibilidades 
 
Não aplicável. 
 
6.3 Prazo de validade 
 
3 anos 
 
6.4 Precauções especiais de conservação 
 
Conservar a temperatura inferior a 30ºC.  
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Proteger da luz e do calor. 
 
6.5 Natureza e conteúdo do recipiente 
 
Frasco nebulizador de polietileno de alta densidade (HDPE) contendo 15 ml de solução, com 
bomba doseadora, aplicador em polipropileno e tampa em polietileno de baixa densidade.  
 
6.6 Precauções especiais de eliminação 
 
Não existem requisitos especiais.  
 
Qualquer medicamento não utilizado ou resíduos devem ser eliminados de acordo com as 
exigências locais. 
 
 
7. TITULAR DA AUTORIZAÇÃO DE INTRODUÇÃO NO MERCADO 
 
Novartis Consumer Health – Produtos Farmacêuticos e Nutrição, Lda 
Rua do Centro Empresarial, Edifício 8, Quinta da Beloura 
2710-693 Sintra 
Portugal 
 
 
8. NÚMERO DA AUTORIZAÇÃO DE INTRODUÇÃO NO MERCADO 
 
Nº de registo: 8144923 - 15 ml de solução para inalação por nebulização, 0.25 mg/ml + 2.5 
mg/ml, frasco de HDPE 
 
 
9. DATA DA PRIMEIRA AUTORIZAÇÃO/RENOVAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO DE 
INTRODUÇÃO NO MERCADO 
 
Data da primeira autorização: 10 de maio de 1966 
Data da última renovação: 25 de maio de 2006 
 
 
10. DATA DA REVISÃO DO TEXTO 
 


