
CLARINEX®

(desloratadina)
COMPRIMIDOS, XAROPE, REDITABS®COMPRIMIDOS

DESCRIÇÃO: CLARINEX(desloratadina)Comprimidossão comprimidos revestidos por película, 

redondos, azuis claros, contendo 5 mg de desloratadina, um anti-histamínico, para 

administração oral. Também contém os seguintes excipientes: fosfato de cálcio dibásico 

dihidratado USP, celulose microcristalina NF, amido de milho NF, talco USP, cera de carnaúba 

NF, cera branca NF, material de revestimento constituído por lactose monohidratada, 

hipromelose, dióxido de titânio, polietilenoglicol e azul FD&C # 2 Lago de alumínio.

Xarope CLARINEXé um líquido límpido de cor laranja contendo 0,5 mg/1 ml de 

desloratadina. O xarope contém os seguintes ingredientes inativos: propilenoglicol 

USP, solução de sorbitol USP, ácido cítrico (anidro) USP, citrato de sódio di-hidratado 

USP, benzoato de sódio NF, edetato dissódico USP, água purificada USP. Também 

contém açúcar granulado, sabor natural e artificial para chiclete e corante FDC Yellow 

#6.

oCLARINEX RediTabs®Os comprimidos de desloratadina desintegrantes por via oral são 

comprimidos vermelhos claros, de face plana, redondos e salpicados com umn“A” gravado de 

um lado para os comprimidos de 5 mg e um “K” gravado de um lado para os comprimidos de 

2,5 mg. Cada comprimido de RediTabs contém 5 mg ou 2,5 mg de desloratadina. Ele também 

contém os seguintes ingredientes inativos: manitol USP, celulose microcristalina NF, amido pré-

gelatinizado, NF, amidoglicolato de sódio, USP, estearato de magnésio NF, copolímero de 

metacrilato butilado, crospovidona, NF, aspartame NF, ácido cítrico USP, bicarbonato de sódio 

USP, coloidal dióxido de silício, NF, óxido férrico vermelho NF e aroma de tutti frutti.

A desloratadina é um pó branco a esbranquiçado ligeiramente solúvel em água, 

mas muito solúvel em etanol e propilenoglicol. Tem uma fórmula empírica:

TITLE - DESLORATADINE + MONTELUKAST / CLARINEX AERIUS
SINGULAIR MEDICATION PATIENT INFORMATION 
IN PORTUGUESE

Source : Accessdata

www.911globalmeds.com/buy-desloratadine-montelukast-clarinex-aerius-singulair-online
https://www.accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/label/2006/021312s006lbl.pdf
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C19H19ClN2e um peso molecular de 310,8. O nome químico é 8-cloro-6,11-di-

hidro-11-(4-piperdinilideno)-5H-benzo[5,6]ciclohepta[1,2-b]piridina e tem a seguinte 

estrutura:

H
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FARMACOLOGIA CLÍNICA: Mecanismo de Ação:A desloratadina é um antagonista 

tricíclico da histamina de ação prolongada com H1-atividade antagonista do receptor de 

histamina. Os dados de ligação ao receptor indicam que em uma concentração de 2 – 3 ng/

mL (7 nanomolar), a desloratadina mostra interação significativa com a histamina humana 

H1-receptor. A desloratadina inibiu a liberação de histamina dos mastócitos humanosem 

vitro.

Resultados de um estudo de distribuição de tecidos radiomarcados em ratos e um radioligando H1- o 

estudo de ligação ao receptor em cobaias mostrou que a desloratadina não atravessou facilmente a barreira 

hematoencefálica.

Farmacocinética: Absorção:Após a administração oral de 5 mg de desloratadina uma vez 

ao dia por 10 dias a voluntários saudáveis   normais, o tempo médio para as concentrações 

plasmáticas máximas (Tmáximo) ocorreu aproximadamente 3 horas após a dose e as 

concentrações plasmáticas médias de pico no estado de equilíbrio (Cmáximo) e área sob o

curva de concentração-tempo (AUC) de 4 ng/mL e 56,9 ng⋅hr/mL foram observadas, 

respectivamente. Nem o alimento nem o suco de toranja tiveram efeito sobre a 

biodisponibilidade (Cmáximoe AUC) de desloratadina.
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O perfil farmacocinético de CLARINEX Syrup foi avaliado em um estudo cruzado de 

três vias em 30 voluntários adultos. Uma dose única de 10 ml de CLARINEX Syrup contendo 

5 mg de desloratadina foi bioequivalente a uma dose única de 5 mg de CLARINEX Tablet. 

Os alimentos não tiveram efeito sobre a biodisponibilidade (AUC e Cmáximo) de xarope 

CLARINEX.

O perfil farmacocinético de CLARINEX RediTabs Tablets foi avaliado em um estudo 

cruzado de três vias em 24 voluntários adultos. Um único comprimido de CLARINEX RediTabs 

contendo 5 mg de desloratadina foi bioequivalente a um único comprimido de CLARINEX 

Reditabs de 5 mg (formulação original) tanto para desloratadina quanto para 3-

hidroxidesloratadina. A água não teve efeito sobre a biodisponibilidade (AUC e Cmáximo) dos 

comprimidos CLARINEX RediTabs

Distribuição:A desloratadina e a 3-hidroxidesloratadina são aproximadamente 82% a 87% e 

85% a 89%, ligadas às proteínas plasmáticas, respectivamente.A ligação proteica da 

desloratadina e da 3-hidroxidesloratadina não foi alterada em indivíduos com função renal 

comprometida.

Metabolismo:A desloratadina (um metabólito principal da loratadina) é extensamente 

metabolizada em 3-hidroxidesloratadina, um metabólito ativo, que é subsequentemente 

glucuronidado. A(s) enzima(s) responsável(is) pela formação da 3-hidroxidesloratadina não 

foram identificadas. Dados de ensaios clínicos indicam que um subconjunto da população 

em geral tem uma capacidade diminuída de formar 3-hidroxidesloratadina e são 

metabolizadores fracos de desloratadina. Em estudos farmacocinéticos (n= 3748), 

aproximadamente 6% dos indivíduos forampobre metabolizadores de desloratadina 

(definido como um indivíduo com uma razão AUC de 3-hidroxidesloratadina para 

desloratadina inferior a 0,1, ou um indivíduo com meia-vida de desloratadina superior a 50 

horas). Estes estudos farmacocinéticos incluíram indivíduos com idades entre 2 e 70 anos, 

incluindo 977 indivíduos com idades entre 2-5 anos, 1575 indivíduos com idades entre 6-11 

anos e 1196 indivíduos com idades entre 12-70 anos. Não havia
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diferença na prevalência de metabolizadores fracos entre as faixas etárias. A frequência de 

metabolizadores fracos foi maior em negros (17%, n=988) em comparação com caucasianos 

(2%, n=1462) e hispânicos (2%, n=1063). A exposição mediana (AUC) à desloratadina nos 

metabolizadores fracos foi aproximadamente 6 vezes maior do que nos indivíduos que não são 

metabolizadores fracos. Indivíduos que são metabolizadores fracos de desloratadina não 

podem ser identificados prospectivamente e serão expostos a níveis mais altos de desloratadina 

após a dosagem com a dose recomendada de desloratadina. Em estudos de segurança clínica 

multidose, onde o status do metabolizador foi identificado, um total de 94 metabolizadores 

fracos e 123 metabolizadores normais foram inscritos e tratados com CLARINEX Syrup por 15-35 

dias. Nesses estudos, não foram observadas diferenças globais na segurança entre 

metabolizadores fracos e metabolizadores normais. Embora não observado nesses estudos, um 

risco aumentado de eventos adversos relacionados à exposição em pacientes que são 

metabolizadores fracos não pode ser descartado.

Eliminação:A meia-vida média de eliminação da desloratadina foi de 27 horas. Cmáximoe os 

valores de AUC aumentaram de forma proporcional à dose após doses orais únicas entre 5 e 20 

mg. O grau de acumulação após 14 dias de dosagem foi consistente com a meia-vida e 

frequência de dosagem. Um estudo de balanço de massa humano documentou uma 

recuperação de aproximadamente 87% da14Dose de C-desloratadina, que foi distribuída 

igualmente na urina e nas fezes como produtos metabólicos. A análise da 3-

hidroxidesloratadina plasmática mostrou T semelhantemáximoe valores de meia-vida em 

comparação com a desloratadina.

Populações Especiais: Geriátrica:Em sujeitos mais velhos (≥65 anos; n=17) após 

administração de múltiplas doses de CLARINEX Tablets, a média de Cmáximoe valores AUC

para desloratadina foram 20% maiores do que em indivíduos mais jovens (< 65 anos). A 

depuração corporal total oral (CL/F) quando normalizada para o peso corporal foi semelhante 

entre os dois grupos etários. A meia-vida média de eliminação plasmática da desloratadina

foi de 33,7 horas em indivíduos≥65 anos. A farmacocinética para 3-
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a hidroxidesloratadina apareceu inalterada em indivíduos mais velhos versus mais jovens. É 

improvável que essas diferenças relacionadas à idade sejam clinicamente relevantes e nenhum 

ajuste de dose é recomendado em indivíduos idosos.

Sujeitos Pediátricos:Em indivíduos de 6 a 11 anos de idade, uma dose única de 5 ml de 

CLARINEX Syrup contendo 2,5 mg de desloratadina resultou em concentrações plasmáticas de 

desloratadina semelhantes às alcançadas em adultos que receberam um único comprimido de 

CLARINEX de 5 mg. Em indivíduos com 2 a 5 anos de idade, uma dose única de 2,5 ml de 

CLARINEX Syrup contendo 1,25 mg de desloratadina resultou em concentrações plasmáticas de 

desloratadina semelhantes às alcançadas em adultos que receberam um único comprimido de 

CLARINEX de 5 mg. No entanto, a Cmax e a AUCt do metabólito (3-OH desloratadina) foram 1,27 

e 1,61 vezes maiores para a dose de 5 mg de xarope administrada em adultos em comparação 

com a Cmax e AUCt obtidas em crianças de 2-11 anos de idade recebendo 1,25-2,5 mg de 

xarope de Clarinex.

Uma dose única de 2,5 ml ou 1,25 ml de CLARINEX Syrup contendo 1,25 mg ou 0,625 mg, 

respectivamente, de desloratadina foi administrada a indivíduos de 6 a 11 meses de idade e 

12 a 23 meses de idade. Os resultados de uma análise farmacocinética populacional 

indicaram que uma dose de 1 mg para indivíduos de 6 a 11 meses de idade e 1,25 mg para 

indivíduos de 12 a 23 meses de idade é necessária para obter concentrações plasmáticas 

de desloratadina semelhantes às alcançadas em adultos administrados com uma dose 

única de 5 mg. dose de xarope CLARINEX.

O comprimido CLARINEX RediTabs Tablet 2,5 mg não foi avaliado em pacientes 

pediátricos. A bioequivalência do CLARINEX RediTabs Tablet e do CLARINEX 

RediTabs Tablets original foi estabelecida em adultos. Em conjunto com os estudos 

de determinação de dose em pediatria descritos, os dados farmacocinéticos de 

CLARINEX RediTabs Tablets suportam o uso da dosagem de 2,5 mg em pacientes 

pediátricos de 6 a 11 anos de idade.
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Insuficiência Renal:A farmacocinética da desloratadina após uma dose única de 7,5 mg foi 

caracterizada em pacientes com leve (n=7; depuração de creatinina 51-69 mL/min/1,73 m2), 

moderado (n=6; depuração de creatinina 34-43 mL/min/1,73 m2) e grave (n=6; depuração 

de creatinina 5-29 mL/min/1,73 m2) pacientes com insuficiência renal ou dependentes de 

hemodiálise (n=6). Em pacientes com insuficiência renal leve e moderada, a mediana de C

máximoe os valores de AUC aumentaram aproximadamente 1,2 e 1,9 vezes, respectivamente, 

em relação a indivíduos com função renal normal. Em pacientes com insuficiência renal 

grave ou dependentes de hemodiálise, Cmáximoe os valores de AUC aumentaram 

aproximadamente 1,7 e 2,5 vezes, respectivamente. Foram observadas alterações mínimas 

nas concentrações de 3-hidroxidesloratadina. A desloratadina e a 3-hidroxidesloratadina 

foram pouco removidas pela hemodiálise. A ligação às proteínas plasmáticas da 

desloratadina e da 3-hidroxidesloratadina não foi alterada pela insuficiência renal. 

Recomenda-se o ajuste de dose para pacientes com insuficiência renal (verDOSAGEM E 

ADMINISTRAÇÃOseção).

Insuficiência hepática:A farmacocinética da desloratadina foi caracterizada após uma 

dose oral única em pacientes com insuficiência hepática leve (n=4), moderada (n=4) e grave 

(n=4), conforme definido pela classificação de função hepática de Child-Pugh e 8 indivíduos 

com função hepática normal. Pacientes com insuficiência hepática, independentemente da 

gravidade, tiveram um aumento de aproximadamente 2,4 vezes na AUC em comparação 

com indivíduos normais. A depuração oral aparente da desloratadina em pacientes com 

insuficiência hepática leve, moderada e grave foi de 37%, 36% e 28% daquela em indivíduos 

normais, respectivamente. Foi observado um aumento na meia-vida média de eliminação 

da desloratadina em pacientes com insuficiência hepática. Para 3-hidroxidesloratadina, a 

média Cmáximoe os valores de AUC para pacientes com insuficiência hepática não foram 

estatisticamente significativamente diferentes de indivíduos com função hepática normal. 

Recomenda-se o ajuste da dose para pacientes com insuficiência hepática (verDOSAGEM E 

ADMINISTRAÇÃOseção).
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Gênero:Indivíduos do sexo feminino tratados por 14 dias com CLARINEX comprimidos tiveram 

desloratadina C 10% e 3% maiormáximoe valores de AUC, respectivamente, em comparação com 

indivíduos do sexo masculino. A 3-hidroxidesloratadina Cmáximoe os valores de AUC também 

aumentaram 45% e 48%, respectivamente, nas mulheres em comparação com os homens. No 

entanto, essas diferenças aparentes provavelmente não são clinicamente relevantes e, portanto, 

nenhum ajuste de dose é recomendado.

Corrida:Após 14 dias de tratamento com CLARINEX comprimidos, o Cmáximoe os valores de AUC 

para desloratadina foram 18% e 32% maiores, respectivamente, em negros em comparação 

com caucasianos. Para 3-hidroxidesloratadina houve uma redução correspondente de 10% na C

máximoe valores de AUC em negros em comparação com caucasianos. Essas diferenças 

provavelmente não são clinicamente relevantes e, portanto, nenhum ajuste de dose é 

recomendado.

Interações medicamentosas:Em dois estudos de farmacologia clínica cruzados 

controlados em voluntários saudáveis   do sexo masculino (n=12 em cada estudo) e 

do sexo feminino (n=12 em cada estudo), desloratadina 7,5 mg (1,5 vezes a dose 

diária) uma vez ao dia foi coadministrado com eritromicina 500 mg a cada 8 horas 

ou cetoconazol 200 mg a cada 12 horas por 10 dias. Em 3 estudos separados de 

farmacologia clínica controlados e de grupos paralelos, a desloratadina na dose 

clínica de 5 mg foi coadministrada com azitromicina 500 mg seguida de 250 mg 

uma vez ao dia por 4 dias (n=18) ou com fluoxetina 20 mg uma vez ao dia por 7 dias 

após um período de pré-tratamento de 23 dias com fluoxetina (n=18) ou com 

cimetidina 600 mg a cada 12 horas por 14 dias (n=18) em condições de estado de 

equilíbrio para voluntários saudáveis   normais do sexo masculino e feminino.

tabela 1), não houve alterações clinicamente relevantes no perfil de segurança da 

desloratadina, avaliada por parâmetros eletrocardiográficos (incluindo o intervalo 

QT corrigido), exames laboratoriais clínicos, sinais vitais e eventos adversos.
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tabela 1

Alterações na Farmacocinética da Desloratadina e da 3-Hidroxidesloratadina em Saúde
Voluntários masculinos e femininos

Desloratadina
AUC

0-24 horas

+ 14%

3-Hidroxidesloratadina
AUC

0-24 horas

+ 40%

Cmáximo Cmáximo

Eritromicina
(500 mg Q8h)
Cetoconazol
(200 mg Q12h)
Azitromicina
(500 mg dia 1, 250 mg 
QD x 4 dias)
Fluoxetina
(20 mg QD)
Cimetidina
(600 mg a cada 12h)

+ 24%

+ 45%

+ 15%

+ 43%

+ 43%

+ 15%

+ 39%

+ 5%

+ 72%

+ 4%

+ 15%

+ 12%

+ 0% + 17% + 13%

+ 19% - 11% - 3%

Farmacodinâmica: Wheal e Flare:Estudos de pápulas cutâneas de histamina em humanos 

após doses únicas e repetidas de 5 mg de desloratadina mostraram que a droga exibe um 

efeito anti-histamínico em 1 hora; esta atividade pode persistir por até 24 horas. Não houve 

evidência de taquifilaxia de pápulas cutâneas induzida por histamina no grupo de 5 mg de 

desloratadina durante o período de tratamento de 28 dias. A relevância clínica do teste cutâneo 

de histamina em pápulas é desconhecida.

Efeitos no QTc:A administração de dose única de desloratadina não alterou o intervalo 

QT corrigido (QTc) em ratos (até 12 mg/kg, oral), ou cobaias (25 mg/kg, intravenosa). A 

administração oral repetida em doses de até 24 mg/kg por períodos de até 3 meses em 

macacos não alterou o intervalo QTcem uma exposição estimada à desloratadina (AUC) 

que foi aproximadamente 955 vezes a AUC média em humanos no
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dose oral diária recomendada. VerSUPERDOSAGEMseção para informações sobre QT 

humanocexperiência.

Testes clínicos:

Rinite Alérgica Sazonal:A eficácia clínica e a segurança de CLARINEX Tablets foram 

avaliadas em mais de 2.300 pacientes de 12 a 75 anos de idade com rinite alérgica sazonal. 

Um total de 1.838 pacientes recebeu 2,5 – 20 mg/dia de CLARINEX em 4 ensaios clínicos 

duplo-cegos, randomizados e controlados por placebo de 2 a 4 semanas de duração 

realizados nos Estados Unidos. Os resultados desses estudos demonstraram a eficácia e 

segurança de CLARINEX 5 mg no tratamento de pacientes adultos e adolescentes com 

rinite alérgica sazonal. Em um ensaio de variação de dose, CLARINEX 2,5-20 mg/dia foi 

estudado. Doses de 5, 7,5, 10 e 20 mg/dia foram superiores ao placebo; e nenhum 

benefício adicional foi observado em doses acima de 5,0 mg. No mesmo estudo, foi 

observado um aumento na incidência de sonolência com doses de 10 mg/dia e 20 mg/dia 

(5,2% e 7,6%, respectivamente), em comparação com placebo (2,3%).

Em 2 estudos de quatro semanas com 924 pacientes (15 a 75 anos) com rinite 

alérgica sazonal e asma concomitante, CLARINEX comprimidos 5 mg uma vez ao dia 

melhorou os sintomas de rinite, sem diminuição da função pulmonar. Isso reforça a 

segurança da administração de CLARINEX Tablets a pacientes adultos com rinite 

alérgica sazonal com asma leve a moderada.

CLARINEX Comprimidos 5 mg uma vez ao dia reduziu significativamente as pontuações 

totais de sintomas (a soma das pontuações individuais dos sintomas nasais e não nasais) em 

pacientes com rinite alérgica sazonal. Vermesa 2.

mesa 2
PONTUAÇÃO TOTAL DE SINTOMAS (TSS)

Mudanças em uma clínica de 2 semanas

Ensaio em pacientes com rinite alérgica sazonal
Grupo de tratamento

(n)
Linha de base média*

(sem)
Alterar de

Linha de base**

Placebo
Comparação

(valor P)(sem)
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CLARINEX
5,0 mg (171)

14,2 (0,3) - 4,3 (0,3) P <0,01

Placebo (173) 13,7 (0,3) - 2,5 (0,3)
* Na linha de base, uma pontuação total de sintomas nasais (soma de 4 sintomas individuais) de pelo menos 6 e uma pontuação total de sintomas 

não nasais (soma de 4 sintomas individuais) de pelo menos 5 (cada sintoma pontuado de 0 a 3, onde 0 = não sintoma e 3 = sintomas graves) foi 

necessário para a elegibilidade do estudo. A TSS varia de 0=sem sintomas a 24=sintomas máximos.

* * Redução média em TSS ao longo do período de tratamento de 2 semanas.

Não houve diferenças significativas na eficácia de CLARINEX comprimidos 5 mg 

entre os subgrupos de pacientes definidos por sexo, idade ou raça.

Rinite Alérgica Perene:A eficácia clínica e a segurança de CLARINEX comprimidos 5 mg foram 

avaliadas em mais de 1.300 pacientes de 12 a 80 anos de idade com rinite alérgica perene. Um 

total de 685 pacientes recebeu 5 mg/dia de CLARINEX em 2 ensaios clínicos duplo-cegos, 

randomizados e controlados por placebo de 4 semanas de duração realizados nos Estados 

Unidos e internacionalmente. Em um desses estudos, CLARINEX Tablets 5 mg uma vez ao dia 

demonstrou reduzir significativamente os sintomas de rinite alérgica perene (Tabela 3).

Tabela 3
PONTUAÇÃO TOTAL DE SINTOMAS (TSS)

Mudanças em uma clínica de 4 semanas

Ensaio em pacientes com rinite alérgica perene
Grupo de tratamento

(n)
Linha de base média*

(sem)
Alterar de

Linha de base**

Placebo
Comparação

(valor P)(sem)
CLARINEX

5,0 mg (337)
12,37 (0,18) - 4,06 (0,21) P=0,01

Placebo (337) 12h30 (0,18) - 3,27 (0,21)
* Na linha de base, a média da pontuação total dos sintomas (soma de 5 sintomas nasais individuais e 3 sintomas não nasais, cada sintoma 

pontuado de 0 a 3, onde 0 = nenhum sintoma e 3 = sintomas graves) de pelo menos 10 foi necessária para a elegibilidade do estudo. A TSS varia 

de 0=sem sintomas a 24=sintomas máximos.

* * Redução média em TSS ao longo do período de tratamento de 4 semanas.

Urticária Idiopática Crônica:
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A eficácia e segurança de CLARINEX comprimidos 5 mg uma vez ao dia foi estudada em 416 

pacientes com urticária crônica idiopática de 12 a 84 anos de idade, dos quais 211 receberam 

CLARINEX. Em dois ensaios clínicos randomizados, duplo-cegos, controlados por placebo, com 

duração de seis semanas, na avaliação primária pré-especificada de uma semana, CLARINEX 

Tablets reduziu significativamente a gravidade do prurido quando comparado ao placebo (

Tabela 4). Os endpoints secundários também foram avaliados e durante a primeira semana de 

terapia CLARINEX Tablets 5 mg reduziu os endpoints secundários, “Número de colmeias” e 

“Tamanho da maior colmeia” quando comparados ao placebo.

Tabela 4

PONTUAÇÃO DE SINTOMAS DE PRURIDO

Mudanças na Primeira Semana de um Ensaio 
Clínico em Pacientes com Urticária Idiopática Crônica

Grupo de tratamento

(n)
Linha de base média

(sem)
Alterar de

Linha de base*

Placebo
Comparação

(valor P)(sem)
CLARINEX

5,0 mg (115)
2,19 (0,04) - 1,05 (0,07) P <0,01

Placebo (110) 2,21 (0,04) - 0,52 (0,07)
Prurido pontuado de 0 a 3, onde 0 = nenhum sintoma a 3 = sintoma máximo

* Redução média do prurido na média da primeira semana de tratamento.

A segurança clínica de CLARINEX Syrup foi documentada em três estudos de 

segurança de 15 dias, duplo-cegos, controlados por placebo em pacientes pediátricos com 

histórico documentado de rinite alérgica, urticária idiopática crônica ou indivíduos que 

eram candidatos à terapia com anti-histamínicos. No primeiro estudo, 2,5 mg de CLARINEX 

Syrup foram administrados a 60 pacientes pediátricos de 6 a 11 anos de idade. O segundo 

estudo avaliou 1,25 mg de CLARINEX Syrup administrado a 55 pacientes pediátricos de 2 a 

5 anos de idade. No terceiro estudo, 1,25 mg de CLARINEX Syrup foi administrado a 65 

pacientes pediátricos de 12 a 23 meses de idade e 1,0 mg de
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CLARINEX Syrup foi administrado a 66 pacientes pediátricos de 6 a 11 meses de idade. Os 

resultados desses estudos demonstraram a segurança de CLARINEX Syrup em pacientes 

pediátricos de 6 meses a 11 anos de idade.

INDICAÇÕES E USO:

Rinite Alérgica Sazonal:CLARINEX é indicado para o alívio dos sintomas nasais e 

não nasais da rinite alérgica sazonal em pacientes com 2 anos de idade ou mais.

Rinite Alérgica Perene:CLARINEX é indicado para o alívio dos sintomas nasais e 

não nasais da rinite alérgica perene em pacientes com 6 meses de idade ou mais.

Urticária Idiopática Crônica:CLARINEX é indicado para o alívio sintomático do prurido, 

redução do número e tamanho das urticárias, em pacientes com urticária crônica 

idiopática com 6 meses de idade ou mais.

CONTRA-INDICAÇÕES:CLARINEX Comprimidos 5 mg é contraindicado em pacientes com 

hipersensibilidade a este medicamento ou a qualquer um de seus componentes, ou à 

loratadina.

PRECAUÇÕES: Carcinogênese, Mutagênese, Prejuízo da Fertilidade:O potencial 

carcinogênico da desloratadina foi avaliado usando um estudo de loratadina em ratos e um 

estudo de desloratadina em camundongos. Em um estudo de 2 anos em ratos, a loratadina foi 

administrada na dieta em doses de até 25 mg/kg/dia (as exposições estimadas de desloratadina 

e metabólitos de desloratadina foram aproximadamente 30 vezes a AUC em humanos na dose 

oral diária recomendada). Uma incidência significativamente maior de tumores hepatocelulares 

(adenomas e carcinomas combinados) foi observada em homens que receberam 10 mg/kg/dia 

de loratadina e em homens e mulheres que receberam 25 mg/kg/dia de loratadina. As 

exposições estimadas de desloratadina e metabólitos de desloratadina em ratos que receberam 

10 mg/kg de loratadina foram aproximadamente 7 vezes a AUC em humanos na dose oral diária 

recomendada. O significado clínico desses achados durante o uso prolongado de desloratadina 

não é conhecido.
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Em um estudo dietético de 2 anos em camundongos, machos e fêmeas que receberam 

até 16 mg/kg/dia e 32 mg/kg/dia de desloratadina, respectivamente, não mostraram aumentos 

significativos na incidência de quaisquer tumores. As exposições estimadas de desloratadina e 

metabólitos em camundongos nessas doses foram 12 e 27 vezes, respectivamente, a AUC em 

humanos na dose oral diária recomendada.

Em estudos de genotoxicidade com desloratadina, não houve evidência de potencial 

genotóxico em um ensaio de mutação reversa (Salmonela/E. coliensaio de mutagenicidade 

bacteriana de microssoma de mamífero) ou em dois ensaios para aberrações cromossómicas (ensaio 

de clastogenicidade de linfócitos de sangue periférico humano e ensaio de micronúcleo de medula 

óssea de ratinho).

Não houve efeito na fertilidade feminina em ratos com doses de desloratadina de até 24 

mg/kg/dia (as exposições estimadas de desloratadina e metabólitos de desloratadina foram 

aproximadamente 130 vezes a AUC em humanos na dose oral diária recomendada). Uma 

diminuição específica masculina na fertilidade, demonstrada pela redução das taxas de 

concepção feminina, diminuição do número e motilidade de espermatozóides e alterações 

histopatológicas testiculares, ocorreu com uma dose oral de desloratadina de 12 mg/kg em 

ratos (as exposições estimadas de desloratadina foram aproximadamente 45 vezes a AUC em 

humanos na dose oral diária recomendada). A desloratadina não teve efeito sobre a fertilidade 

em ratos com uma dose oral de 3 mg/kg/dia (as exposições estimadas de desloratadina e de 

metabólitos de desloratadina foram aproximadamente 8 vezes a AUC em humanos na dose oral 

diária recomendada).

Gravidez Categoria C: A desloratadina não foi teratogênica em ratos em doses de até 48 mg/

kg/dia (as exposições estimadas de desloratadina e de metabólitos de desloratadina foram 

aproximadamente 210 vezes a AUC em humanos na dose oral diária recomendada) ou em 

coelhos em doses de até 60 mg/kg /dia (as exposições estimadas de desloratadina foram 

aproximadamente 230 vezes a AUC em humanos na dose oral diária recomendada). Em um 

estudo separado, um aumento na perda pré-implantação e uma diminuição
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número de implantações e fetos foram observados em ratos fêmeas na dose de 24 

mg/kg (as exposições estimadas de desloratadina e metabólitos de desloratadina 

foram aproximadamente 120 vezes a AUC em humanos na dose oral diária 

recomendada). Peso corporal reduzido e reflexo de endireitamento lento foram 

relatados em filhotes em doses de 9 mg/kg/dia ou maiores (as exposições 

estimadas de desloratadina e metabólitos de desloratadina foram 

aproximadamente 50 vezes ou maiores que a AUC em humanos na dose oral diária 

recomendada). A desloratadina não teve efeito no desenvolvimento dos filhotes em 

uma dose oral de 3 mg/kg/dia (as exposições estimadas de desloratadina e de 

metabólitos de desloratadina foram aproximadamente 7 vezes a AUC em humanos 

na dose oral diária recomendada). No entanto, não existem estudos adequados e 

bem controlados em mulheres grávidas.

Mães que amamentam:A desloratadina passa para o leite materno, portanto, deve-se 

decidir entre descontinuar a amamentação ou a desloratadina, levando em 

consideração a importância do medicamento para a mãe.

Uso Pediátrico:A dose recomendada de CLARINEX Syrup na população pediátrica é 

baseada na comparação de estudos cruzados da concentração plasmática de 

CLARINEX em adultos e crianças. A segurança de CLARINEX Syrup foi estabelecida 

em 246 pacientes pediátricos com idades entre 6 meses e 11 anos em três estudos 

clínicos controlados por placebo. Uma vez que o curso da rinite alérgica sazonal e 

perene e da urticária idiopática crônica e os efeitos de CLARINEX são 

suficientemente semelhantes nas populações pediátrica e adulta, ele permite a 

extrapolação dos dados de eficácia em adultos para pacientes pediátricos. A 

eficácia de CLARINEX Syrup nessas faixas etárias é apoiada por evidências de 

estudos adequados e bem controlados de CLARINEX comprimidos em adultos.
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O comprimido CLARINEX RediTabs Tablet 2,5 mg não foi avaliado em pacientes pediátricos. 

A bioequivalência do CLARINEX RediTabs Tablet e do RediTabs Tablet comercializado 

anteriormente foi estabelecida em adultos. Em conjunto com os estudos de determinação 

de dose em pediatria descritos, os dados farmacocinéticos de CLARINEX RediTabs Tablets 

suportam o uso da dosagem de 2,5 mg em pacientes pediátricos de 6 a 11 anos de idade.

Uso Geriátrico: Os estudos clínicos de desloratadina não incluíram um número suficiente de 

indivíduos com 65 anos ou mais para determinar se eles respondem de forma diferente dos 

indivíduos mais jovens. Outras experiências clínicas relatadas não identificaram diferenças 

entre os pacientes idosos e os mais jovens. Em geral, a seleção da dose para um paciente idoso 

deve ser cautelosa, refletindo a maior frequência de diminuição da função hepática, renal ou 

cardíaca e de doença concomitante ou outra terapia medicamentosa. (Vejo FARMACOLOGIA 

CLÍNICA - Populações Especiais).

Informações para Pacientes:Os pacientes devem ser instruídos a usar CLARINEX Tablets conforme 

indicado. Como não há efeitos alimentares na biodisponibilidade, os pacientes podem ser instruídos 

a tomar CLARINEX Tablets, Syrup ou RediTabs independentemente das refeições. Os pacientes 

devem ser aconselhados a não aumentar a dose ou a frequência de dosagem, pois os estudos não 

demonstraram aumento da eficácia em doses mais altas e pode ocorrer sonolência.

Fenilcetonúricos: Os comprimidos de CLARINEX RediTabs contêm 2,9 mg de fenilalanina por comprimido 

de CLARINEX RediTabs de 5 mg ou 1,4 mg por comprimido de CLARINEX RediTabs de 2,5 mg.

REAÇÕES ADVERSAS:

Adultos e Adolescentes

Rinite alérgica:Em estudos controlados por placebo de doses múltiplas, 2.834 pacientes com 12 

anos ou mais receberam CLARINEX comprimidos em doses de 2,5 mg a 20 mg por dia, dos 

quais 1.655 pacientes receberam a dose diária recomendada de 5 mg. Em pacientes que 

receberam 5 mg por dia, a taxa de eventos adversos foi semelhante entre CLARINEX e
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pacientes tratados com placebo. A porcentagem de pacientes que desistiram 

prematuramente devido a eventos adversos foi de 2,4% no grupo CLARINEX e 2,6% no 

grupo placebo. Não houve eventos adversos graves nestes estudos em pacientes 

recebendo desloratadina. Todos os eventos adversos que foram relatados por mais ou 

igual a 2% dos pacientes que receberam a dose diária recomendada de CLARINEX Tablets 

(5,0 mg uma vez ao dia), e que foram mais comuns com CLARINEX Tablet do que placebo, 

estão listados emTabela 5.

Tabela 5
Incidência de Eventos Adversos Relatados por 2% ou Mais de Adultos e Adolescentes

Pacientes com Rinite Alérgica em Ensaios Clínicos de Dose Múltipla Controlados por Placebo
com a formulação em comprimido de CLARINEX

Comprimidos Clarinex

5 mg
(n=1.655)

4,1%
3,0%
2,1%
2,1%
2,1%
2,1%

Placebo
Experiência Adversa

(n=1.652)

Faringite
Boca seca
Mialgia
Fadiga
Sonolência
Dismenorreia

2,0%
1,9%
1,8%
1,2%
1,8%
1,6%

A frequência e magnitude das anormalidades laboratoriais e eletrocardiográficas 

foram semelhantes nos pacientes tratados com CLARINEX e placebo.

Não houve diferenças nos eventos adversos para subgrupos de pacientes, conforme 

definido por sexo, idade ou raça.

Urticária Idiopática Crônica:Em estudos de dose múltipla, controlados por placebo, de 

urticária idiopática crônica, 211 pacientes com 12 anos ou mais receberam CLARINEX 

comprimidos e 205 receberam placebo. Os eventos adversos que foram relatados por mais 

ou igual a 2% dos pacientes que receberam CLARINEX comprimidos e que foram mais 

comuns com CLARINEX do que com placebo foram (taxas para CLARINEX e placebo,
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respectivamente): dor de cabeça (14%, 13%), náusea (5%, 2%), fadiga (5%, 1%), 

tontura (4%, 3%), faringite (3%, 2%), dispepsia ( 3%, 1%) e mialgia (3%, 1%).

Pediatria

Duzentos e quarenta e seis indivíduos pediátricos de 6 meses a 11 anos de idade 

receberam CLARINEX Syrup por 15 dias em três ensaios clínicos controlados por placebo. 

Indivíduos pediátricos de 6 a 11 anos receberam 2,5 mg uma vez ao dia, indivíduos de 1 a 5 

anos receberam 1,25 mg uma vez ao dia e indivíduos de 6 a 11 meses de idade receberam 

1,0 mg uma vez ao dia. Em indivíduos de 6 a 11 anos de idade, nenhum evento adverso 

individual foi relatado por 2% ou mais dos indivíduos. Em indivíduos de 2 a 5 anos de idade, 

os eventos adversos relatados para CLARINEX e placebo em pelo menos 2% dos indivíduos 

que receberam CLARINEX Syrup e com uma frequência maior que o placebo foram febre 

(5,5%, 5,4%), infecção do trato urinário (3,6%, 0%) e varicela (3,6%, 0%). Em indivíduos de 12 

meses a 23 meses de idade, eventos adversos relatados para o produto CLARINEX e 

Placebo em pelo menos 2% dos indivíduos que receberam CLARINEX Syrup e em uma 

frequência maior que o placebo foram febre (16,9%, 12,9%), diarreia (15,4% 11,3%), 

infecções do trato respiratório superior (10,8). %, 9,7%), tosse (10,8%, 6,5%), apetite 

aumentado (3,1%, 1,6%), labilidade emocional (3,1%, 0%), epistaxe (3,1%, 0%), infecção 

parasitária, (3,1% , 0%) faringite (3,1%, 0%), erupção maculopapular (3,1%, 0%). Em 

indivíduos de 6 meses a 11 meses de idade, os eventos adversos relatados para CLARINEX e 

Placebo em pelo menos 2% dos indivíduos que receberam CLARINEX Syrup e em uma 

frequência maior do que placebo foram infecções do trato respiratório superior (21,2%, 

12,9%), diarreia (19,7). .% 8,1%), febre (12,1%, 1,6%), irritabilidade (12,1%, 11,3%) tosse 

(10,6%, 9,7%), sonolência (9,1%,

8,1%), bronquite (6,1%, 0%), otite média (6,1%, 1,6%), vômitos (6,1%, 3,2%), anorexia 

(4,5%, 1,6%), faringite (4,5%, 1,6%), insônia (4,5%, 0%), rinorréia (4,5%, 3,2%), 

eritema (3,0%, 1,6%) e náusea (3,0%, 0%). Não houve alterações clinicamente 

significativas em nenhum parâmetro eletrocardiográfico, incluindo o
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intervalo QTc. Apenas um dos 246 pacientes pediátricos que receberam CLARINEX Syrup nos 

estudos clínicos descontinuou o tratamento devido a um evento adverso.

Observado durante a prática clínica

Os seguintes eventos adversos espontâneos foram relatados durante a comercialização de 

desloratadina: taquicardia, palpitações, casos raros de reações de hipersensibilidade (como 

erupção cutânea, prurido, urticária, edema, dispneia e anafilaxia), hiperatividade 

psicomotora, convulsões e enzimas hepáticas elevadas, incluindo bilirrubina e, muito 

raramente, hepatite.

ABUSO E DEPENDÊNCIA DE DROGAS:Não há informações que indiquem que ocorra 

abuso ou dependência com CLARINEX Tablets.

SOBREDOSAGEM:As informações sobre superdosagem aguda são limitadas à experiência de 

ensaios clínicos realizados durante o desenvolvimento do produto CLARINEX. Em um ensaio de 

variação de dose, em doses de 10 mg e 20 mg/dia, foi relatada sonolência.

Doses diárias únicas de 45 mg foram administradas a voluntários normais do sexo masculino 

e feminino durante 10 dias. Todos os ECGs obtidos neste estudo foram lidos manualmente de forma 

cega por um cardiologista. Em indivíduos tratados com CLARINEX, houve um aumento na frequência 

cardíaca média de 9,2 bpm em relação ao placebo. O intervalo QT foi corrigido para a frequência 

cardíaca (QTc) pelos métodos Bazett e Fridericia. Usando o QTc(Bazett) houve um aumento médio de 

8,1 ms em indivíduos tratados com CLARINEX em relação ao placebo. Usando QTc(Fridericia) houve 

um aumento médio de 0,4 ms em indivíduos tratados com CLARINEX em relação ao placebo. 

Nenhum evento adverso clinicamente relevante foi relatado.

Em caso de superdosagem, considere as medidas padrão para remover qualquer 

medicamento não absorvido. Recomenda-se tratamento sintomático e de suporte. A 

desloratadina e a 3-hidroxidesloratadina não são eliminadas por hemodiálise.

A letalidade ocorreu em ratos com doses orais de 250 mg/kg ou mais (as exposições 

estimadas de desloratadina e metabólitos de desloratadina foram aproximadamente 120 

vezes a AUC em humanos na dose oral diária recomendada). A mediana oral
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A dose letal em camundongos foi de 353 mg/kg (exposições estimadas de desloratadina foram 

aproximadamente 290 vezes a dose oral diária humana em um mg/m2base). Nenhuma morte 

ocorreu com doses orais de até 250 mg/kg em macacos (exposições estimadas de desloratadina 

foram aproximadamente 810 vezes a dose oral diária humana em uma dose de mg/m2

base).

DOSAGEM E ADMINISTRAÇÃO:

Adultos e crianças com idade igual ou superior a 12 anos:a dose recomendada de CLARINEX 

Tablets ou CLARINEX RediTabs Tablets é de um comprimido de 5 mg uma vez ao dia ou a dose 

recomendada de CLARINEX Syrup é de 2 colheres de chá (5 mg em 10 ml) uma vez ao dia.

Crianças de 6 a 11 anos:A dose recomendada de CLARINEX Syrup é de 1 colher de chá (2,5 

mg em 5 ml) uma vez ao dia ou a dose recomendada de CLARINEX RediTabs Tablets é de 

um comprimido de 2,5 mg uma vez ao dia.

Crianças de 12 meses a 5 anos de idade:A dose recomendada de CLARINEX Syrup é1/2

colher de chá (1,25 mg em 2,5 ml) uma vez por dia.

Crianças de 6 a 11 meses:A dose recomendada de CLARINEX Syrup é de 2 ml (1,0 

mg) uma vez ao dia.

A dose de CLARINEX Syrup apropriada para a idade deve ser administrada com um 

conta-gotas ou seringa comercialmente disponível, calibrada para fornecer 2 mL e 2,5 

mL (1/2 colher de chá).

Em pacientes adultos com insuficiência hepática ou renal, uma dose inicial de um 

comprimido de 5 mg em dias alternados é recomendada com base em dados farmacocinéticos. A 

recomendação de dosagem para crianças com insuficiência hepática ou renal não pode ser feita 

devido à falta de dados.

Administração

(desloratadina) RediTabs Comprimidos na língua e deixe desintegrar antes

do CLARINEX RediTabs Comprimidos: Lugar CLARINEX
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deglutição. A desintegração do comprimido ocorre rapidamente. Administrar com ou sem água. 

Tome o comprimido imediatamente após abrir o blister.

COMO FORNECIDO: CLARINEX Comprimidos:Comprimidos revestidos por película azul claro com 

“C5” em relevo; que são embalados em garrafas plásticas de polietileno de alta densidade de 100 

(NDC 0085-1264-01) e 500 (NDC 0085-1264-02). Também disponível, embalagem de unidade de uso 

CLARINEX de 30 comprimidos (3 x 10; 10 blisters por cartão) (NDC 0085-1264-04); e Unidade de Dose 

Hospitalar de 100 Comprimidos (10 x 10; 10 blisters por cartão) (NDC 0085-1264-03).

Proteja a embalagem da Unidade de Uso e a Embalagem de Unidade de Dose-Hospital contra 

umidade excessiva.

Armazenar a 25°C (77°F); excursões permitidas para 15-30°C (59-86°F) [consulte 

Temperatura ambiente controlada pela USP]

Sensível ao calor. Evite a exposição a ou acima de 30°C (86°F).

Xarope CLARINEX:

desloratadina em uma garrafa de vidro âmbar de 16 onças (NDC 0085-1334-01) e uma garrafa de 

vidro âmbar de 4 onças (NDC 0085-1334-02).

líquido transparente de cor laranja contendo 0,5 mg/1 mL

Armazenar em 25°C (77°F); excursões permitidas a 15°-30°C

86°F) [consulte a temperatura ambiente controlada da USP] Proteja da luz.

(59°-

CLARINEX REDITABS (comprimidos de desloratadina desintegrantes por via oral)2,5 mg e 5 mg: 
Comprimidos vermelhos claros, de face plana, redondos e salpicados com um “A” gravado numa das faces para 
os comprimidos de 5 mg e um “K” gravado numa das faces para os comprimidos de 2,5 mg. Um comprimido por 
cavidade em blisters de folha/alumínio destacáveis. Embalagens de 30 comprimidos (contendo 5 x 6's) 5 mg - 
NDC 0085-1384-01 e 2,5 mg - NDC 0085-1408-01.
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Armazenar em 25°C (77°F); excursões permitidas a 15°-30°C (59°-86°F) 

[Consulte Temperatura Ambiente Controlada USP].

Schering
Schering Corporation

Kenilworth, Nova Jersey 07033 EUA

A marca CLARINEX REDITABS de comprimidos de desloratadina de desintegração oral é 

fabricada para a Schering Corporation pela CIMA LABS INC.®Eden Prairie, MN

Patentes dos EUA Nos. 4.659.716; 4.863.931; 5.595.997;5.178.878;6.514.520 e

6.100.274
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