
APROVADO EM 
 04-10-2011 
 INFARMED 

 

 

RESUMO DAS CARACTERÍSTICAS DO MEDICAMENTO 
 
 
1. NOME DO MEDICAMENTO 
 
Alerjon 0,25 mg/ml colírio, solução 
 
2. COMPOSIÇÃO QUALITATIVA E QUANTITATIVA 
 
Cada ml de solução contém 0,25 mg de cloridrato de oximetazolina.  
 
Excipientes com efeito conhecido: 
Cloreto de benzalcónio - 0,1 mg/ml 
 
Lista completa de excipientes, ver secção 6.1. 
 
3. FORMA FARMACÊUTICA 
 
Colírio, solução. 
Solução incolor e límpida. 
 
4. INFORMAÇÕES CLÍNICAS 
 
4.1 Indicações terapêuticas 
 
Alerjon é um descongestionante usado no tratamento sintomático da irritação da 
conjuntiva ocular.  
A duração da sua utilização deve ser inferior a três dias. 
 
4.2 Posologia e modo de administração 
 
Uso oftálmico. 
 
Posologia no adulto 
A posologia média é de 1 a 2 gotas, no globo ocular, 4 vezes ao dia. 
Alerjon deve ser administrado com cuidado de forma a evitar a contaminação do 
líquido por contacto, devendo os utilizadores de lentes de contacto remover as lentes 
antes de aplicar o medicamento. O uso de lentes de contacto deve ser interrompido 
durante todo o período de tratamento. 
O uso de lentes de contacto é desaconselhado quando há sintomas de hiperemia e 
irritação ocular por perigo de ocorrerem situações infecciosas oculares. 
A duração do tratamento não deve ser superior a três dias, sem supervisão médica pelo 
risco de causar congestão ocular crónica e agravamento sintomático. 
A ponta do aplicador não deverá tocar em qualquer superfície (incluindo o olho). Deve-
se manter o frasco bem fechado. 
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Posologia na criança 
Alerjon é contraindicado em crianças com idade inferior a 6 anos. 
A dose recomendada para crianças com idade superior a 6 anos é idêntica à dos adultos, 
de 1 ou 2 gotas 4 vezes ao dia. 
Aplicam-se as mesmas recomendações quanto à duração do tratamento e modo de 
administração referidas para os adultos. 
 
Posologia no idoso 
Alerjon é apropriado para a utilização no idoso.  
Recomenda-se precaução nos casos de existência de patologia cardíaca e/ou endócrina 
(ver secção 4.4).  
 
4.3 Contraindicações 
 
- Hipersensibilidade à substância ativa, cloridrato de oximetazolina, ou a outros 
fármacos adrenérgicos, ou a qualquer dos excipientes mencionados na secção 6.1 
- Glaucoma de ângulo fechado. 
- Crianças com idade inferior a 6 anos. 
 
4.4 Advertências e precauções especiais de utilização 
 
- Uma vez que este fármaco é simpaticomimético, pacientes com hipertiroidismo, 
doença cardíaca incluindo angina pectoris, hipertensão, aterosclerose avançada ou 
diabetes mellitus deverão ser objeto de vigilância clínica; 
- O uso continuado poderá originar hiperemia conjuntival, congestão ocular crónica e 
agravamento sintomático; 
- Os utilizadores de lentes de contacto devem remover as lentes antes de aplicar o 
colírio, solução; 
- O uso de lentes de contacto deve ser interrompido durante todo o período de 
tratamento.  
- O uso de lentes de contacto é desaconselhado quando há sintomas de hiperemia e 
irritação ocular por perigo de ocorrerem situações infecciosas oculares. 
- Não utilizar o colírio, solução se este se tornar turvo; 
- Em caso de esquecimento de uma aplicação continuar o tratamento não excedendo ou 
duplicando a posologia recomendada para cada administração. 
- Este medicamento contém cloreto de benzalcónio, o qual pode causar irritação ocular. 
Evitar o contacto com lentes de contacto moles. Passível de descolorar lentes de 
contacto moles. 
  
Se o doente sentir dor ocular, alteração da visão ou se os sintomas persistirem por mais 
de 72h deve consultar o seu oftalmologista. 
 
4.5 Interações medicamentosas e outras formas de interação 
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Não é provável que ocorram interações com outros medicamentos.  
Em caso de tratamento simultâneo com outro colírio, esperar 15 minutos entre as 
instilações dos dois colírios. 
  
4.6 Fertilidade, gravidez e aleitamento 
 
Este medicamento não deve ser utilizado em mulheres grávidas ou em período de 
amamentação. 
 
4.7 Efeitos sobre a capacidade de conduzir e utilizar máquinas 
 
Embora estudos clínicos tenham mostrado que este fármaco não tem efeito sobre o 
tamanho pupilar e sobre a recessão do ponto próximo da visão distinta, será prudente 
para o utilizador deste colírio, a abstenção de condução ou de lidar com máquinas 
durante a primeira hora após a instilação do medicamento. 
 
4.8 Efeitos indesejáveis 
 
São efeitos indesejáveis frequentes o desconforto ocular momentâneo após aplicação do 
colírio, solução. O desconforto ocular é transitório e pode ser acompanhado por ardor e 
irritação ocular, não representando qualquer problema.  
Podem ocorrer alterações da visão, visão turva e fotofobia. 
A suspensão da medicação, por vezes, pode originar o reaparecimento da 
sintomatologia inicial. 
A continuação do tratamento por um período superior ao indicado pode originar 
congestão ocular crónica e agravamento sintomático. 
 
4.9 Sobredosagem 
 
Não foram descritos casos de sobredosagem. 
 
5. PROPRIEDADES FARMACOLÓGICAS 
 
5.1 Propriedades farmacodinâmicas 
 
Grupo farmacoterapêutico: 15.2.3 - Medicamentos usados em afeções oculares. Anti-
inflamatórios. Outros anti-inflamatórios, descongestionantes e antialérgicos, código 
ATC: S01GA04  
 
Alerjon colírio, solução tem como substância ativa o cloridrato de oximetazolina, uma 
amina simpaticomimética de elevado poder descongestionante. Esta substância é uma 
das mais potentes como descongestionante entre os derivados imidazólicos (nafazolina, 
tetrahidrozolina e xilometazolina). 
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A oximetazolina é ativa quer por via nasal quer por via ocular, nas posologias usadas na 
clínica, 0,5 mg/ml nas preparações nasais e 0,25 mg/ml nas preparações oftálmicas. 
 
O cloridrato de oximetazolina atua diretamente nos receptores alfa-adrenérgicos 
localizados ao nível das arteríolas da conjuntiva produzindo vasoconstrição, resultando 
daí a diminuição da congestão conjuntival, no entanto, uma utilização excessiva pode-
se repercutir numa hiperemia, induzida pela histamina e ácido araquidónico. 
A farmacodinamia do cloridrato de oximetazolina foi estudada em animais. 
Num estudo realizado em coelhos com hiperemia induzida pela histamina (0,1 mg/ml) e 
o ácido araquidónico, a congestão ocular foi eliminada pela acção da oximetazolina em 
concentrações de 0,01 mg/ml, 0,04 mg/ml e 0,16 mg/ml. 
 
Ao longo dos estudos de farmacologia clínica, a oximetazolina instilada minutos após 
aplicação de histamina a 0,07 mg/ml, em comparação com o placebo, produziu 
vasoconstrição dependente da dose (0,01 mg/ml, 0,05 mg/ml, 0,1 mg/ml, 0,25 mg/ml e 
0,5 mg/ml), exceto na concentração 0,5 mg/ml, com posologias diárias de 1 a 2 gotas de 
colírio, 4 vezes ao dia. A concentração de 0,5 mg/ml foi menos eficaz, o que se explica 
pelo fato de a concentração terapêutica ótima de oximetazolina ser a de 0,25 mg/ml. 
 
A substância cloridrato de oximetazolina foi estudada no alívio da conjuntivite de 
origem alérgica e não infeciosa, nas irritações oculares, na hiperemia e edema da 
conjuntiva bulbar. A etiologia da conjuntivite não está bem definida, imputa-se ao 
stress, poluição do meio ambiente, ar condicionado e produtos de limpeza e 
embelezamento da face e olhos. Os doentes referem sintomas tais como ardor, lacrimejo 
e prurido. Observam-se sinais de edema da conjuntiva bulbar e congestão conjuntival. 
 
As principais avaliações, respeitantes à eficácia e segurança, foram realizadas. 
O colírio, solução a 0,25 mg/ml de cloridrato de oximetazolina (2 gotas, 4 vezes ao dia) 
provou ser seguro e eficaz no alívio da conjuntivite de origem alérgica e na conjuntivite 
não infeciosa em ensaios clínicos de dupla ocultação. 
Um estudo foi realizado em 141 doentes e a avaliação realizada após 10 dias de 
utilização. Num outro estudo, controlado, multicêntrico e em dupla ocultação após 1 
semana de utilização foi feita avaliação em 158 doentes, em que a oximetazolina se 
revelou eficaz em 84% relativamente ao placebo 58% (p=0,001). Nos pacientes com 
conjuntivite não infeciosa, a oximetazolina produziu melhorias na ordem dos 94% 
comparativamente ao placebo 51%. 
 
Numa análise combinada, pré-definida de 2 ensaios clínicos, com a duração de 1 
semana, em doentes com conjuntivite, a incidência de efeitos adversos foi muito 
pequena em relação ao placebo e outros descongestionantes. Não houve aumentos 
significativos da pressão intraocular nem aparecimento de midríase.  
Num outro estudo, levado a cabo em voluntários saudáveis, a oximetazolina provou ser 
segura, relativamente ao placebo e à fenilefrina, na medida em que na dose terapêutica 
não teve efeitos no tamanho da pupila (área pupilar), na acuidade visual nem sobre a 
recessão do ponto próximo da visão distinta. 
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5.2 Propriedades farmacocinéticas 
 
O cloridrato de oximetazolina numa concentração de 0,25 mg/ml produz uma redução 
marcada e prolongada da hiperemia com vasoconstrição local, nos 5 minutos seguintes 
à instilação da solução. Após a aplicação do colírio de cloridrato de oximetazolina, 
ocorre vasoconstrição local que se pode prolongar por 6 horas (duração de ação). 
 
Ocasionalmente a aplicação tópica do medicamento pode implicar absorção sistémica 
da sua substância ativa, pelo que não se aconselha a sua utilização em grávidas ou 
mulheres em período de amamentação, no entanto não foram realizados quaisquer 
estudos para avaliar a absorção sistémica após aplicação tópica no globo ocular. 
 
A farmacocinética do cloridrato de oximetazolina foi estudada em animais. 
Foi realizado, em coelhos New Zealand, um estudo comparativo das vias de 
administração (nasal, ocular e intravenosa), para análise do efeito da via de 
administração no metabolismo da oximetazolina. A substância provou ser eficaz, com 
rápido início de ação e longa duração de ação. Um outro estudo realizado nos olhos de 
coelhos albinos permitiu estudar a absorção e posterior eliminação dos tecidos oculares 
da substância oximetazolina. 
 
Absorção 
Em estudos clínicos em indivíduos tratados com a solução de cloridrato de 
oximetazolina a 0,25 mg/ml, 1 a 2 gotas de colírio quatro vezes ao dia, a substância é 
pouco absorvida, apenas 0,006% da concentração inicial é encontrada no humor aquoso 
30 minutos após administração e aumenta para 0,02% após 3 a 6 horas da aplicação, 
facto vantajoso no tratamento de hiperemia ocular porque a substância fica mais tempo 
em contacto com os vasos sanguíneos superficiais. 
 
Distribuição 
O cloridrato de oximetazolina penetra rapidamente nos tecidos oculares externos e 
apresenta um efeito vasoconstritor de início de ação rápido. A duração de ação é de 
aproximadamente 6 horas. 
Não existem dados sobre a ação do cloridrato de oximetazolina a nível cerebral. Não 
foram realizados estudos para se saber se a oximetazolina atravessa ou não a barreira 
hematoencefálica e a placenta. 
 
Metabolização 
Existem poucos dados referentes ao metabolismo desta substância após aplicação tópica 
ocular. 
 
Eliminação 
A eliminação do cloridrato de oximetazolina parece ocorrer 30 % pela via renal, sendo 
10% excretada nas fezes. 
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Não estão documentados até à data problemas específicos da população idosa na 
utilização do cloridrato de oximetazolina na forma de colírio solução a 0,25 mg/ml. 
 
A farmacocinética do cloridrato de oximetazolina é comparável em homens e mulheres, 
não existindo diferenças significativas. 
 
Não existem estudos de farmacocinética na população pediátrica. 
 
5.3 Dados de segurança pré-clínica 
 
O cloridrato de oximetazolina é uma substância que, sob o ponto de vista toxicológico, 
pode ser utilizada no Homem, não revelando problemas que requeiram medidas 
especiais ou que sejam impeditivos do seu emprego como agente terapêutico. 
 
6. INFORMAÇÕES FARMACÊUTICAS 
 
6.1 Lista dos excipientes 
Ácido cítrico  
Hidróxido de sódio  
Cloreto de benzalcónio  
Cloreto de sódio  
Ácido clorídrico (para ajuste de pH) 
Água altamente purificada 
 
6.2 Incompatibilidades 
 
Não aplicável. 
 
6.3 Prazo de validade 
 
2 anos. 
Após a primeira abertura: 28 dias. 
 
6.4 Precauções especiais de conservação 
 
Não conservar acima de 25ºC. 
Manter o recipiente bem fechado. 
 
6.5 Natureza e conteúdo do recipiente 
 
Alerjon colírio, solução é apresentado em frascos de 10 ml, em PEBD, com tampa em 
PEAD, e vedante conta-gotas em PEBD, e cujo conjunto é previamente esterilizado por 
raios gama. Depois de cheios são acondicionados em cartonagens devidamente 
impressas, contendo um folheto informativo. 
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6.6 Precauções especiais de eliminação e manuseamento  
 
Abrir a tampa do recipiente, e exercer uma ligeira pressão sobre este, fazendo sair o 
líquido gota a gota na dose recomendada. 
Os produtos não utilizados ou os resíduos devem ser eliminados de acordo com as 
exigências locais. 
 
7. TITULAR DA AUTORIZAÇÃO DE INTRODUÇÃO NO MERCADO 
 
Laboratório Edol - Produtos Farmacêuticos, S.A. 
Av. 25 de Abril, 6-6A  
2795-195 Linda-a-Velha 
Portugal 
 
8. NÚMERO(S) DA AUTORIZAÇÃO DE INTRODUÇÃO NO MERCADO 
 
N.º de registo: 9686105 - 10 ml de colírio, solução, 0,25 mg/ml, frasco conta-gotas de 
PEBD e tampa de PEAD 
 
9. DATA DA PRIMEIRA AUTORIZAÇÃO/RENOVAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO DE 
INTRODUÇÃO NO MERCADO 
 
Data da primeira autorização: 22 de Agosto de 1988 
Data da última renovação: 18 de Março de 2011 
 
10. DATA DA REVISÃO DO TEXTO 
 
 
 

 


