
ALLEGRA-Comprimidos M
Cloridrato de Fexofenadina e Montelucaste Comprimidos

COMPOSIÇÃO
ALLEGRA-Comprimidos M Cada comprimido 

revestido por película contém:

Cloridrato de Fexofenadina IP …………………………... 120 mg 
Montelucaste Sódio IP equivalente a Montelucaste ……….. 10 mg 
Excipientes.................. ......................... qs
Cor: Óxido de ferro amarelo e Dióxido de Titânio IP

FORMA DE DOSAGEM
Comprimido revestido de filme

INDICAÇÕES
ALLEGRA-Mcomprimidos são indicados para o tratamento da rinite alérgica apenas em adultos.

DOSAGEM E ADMINISTRAÇÃO Adultos:
Um comprimido uma vez ao dia

USO EM POPULAÇÕES ESPECÍFICAS

Insuficiência renal:Não há dados desta combinação em pacientes com insuficiência renal.

Insuficiência hepática:Não é necessário ajuste de dose em caso de insuficiência hepática 
leve a moderada.

Gravidez:Não há estudos em mulheres grávidas. Allegra-M deve ser usado na gravidez 
somente se o benefício potencial superar o risco potencial para o feto.
Só pode ser utilizado durante a gravidez se for considerado claramente essencial.

Lactação:Não há estudos em mulheres lactantes. Allegra-M deve ser usado em 
lactantes somente se o benefício potencial superar o risco potencial para o bebê.
Pode ser utilizado no aleitamento apenas se for considerado claramente essencial

Uso Geriátrico:Não é necessário ajuste de dose em idosos.

CONTRA-INDICAÇÕES
ALLEGRA-MOs comprimidos são contraindicados em pacientes com hipersensibilidade conhecida ao 
montelucaste, fexofenadina ou a qualquer um dos excipientes.

AVISOS E PRECAUÇÕES
Os pacientes devem ser aconselhados a nunca usar montelucaste oral para tratar crises agudas de asma e a 
manter sua medicação de resgate apropriada para esse fim prontamente disponível. Se ocorrer um ataque 
agudo, um beta-agonista inalatório de ação curta deve ser usado. Os pacientes devem
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procure o conselho de seu médico o mais rápido possível se precisar de mais inalações de beta-agonistas de ação 
curta do que o habitual.

Montelucaste não deve ser substituído abruptamente por corticosteroides inalatórios ou orais.

Não existem dados que demonstrem que os corticosteroides orais podem ser reduzidos quando o montelucaste é 
administrado concomitantemente.

Em casos raros, pacientes em terapia com agentes antiasmáticos, incluindo montelucaste, podem 
apresentar eosinofilia sistêmica, às vezes apresentando características clínicas de vasculite 
consistentes com síndrome de Churg-Strauss, uma condição que é frequentemente tratada com 
terapia com corticosteroides sistêmicos. Esses casos foram algumas vezes associados à redução ou 
retirada da terapia com corticosteroides orais. Embora uma relação causal com o antagonismo do 
receptor de leucotrienos não tenha sido estabelecida, os médicos devem estar alertas para eosinofilia, 
erupção vasculítica, piora dos sintomas pulmonares, complicações cardíacas e/ou neuropatia 
presentes em seus pacientes. Os pacientes que desenvolvem esses sintomas devem ser reavaliados e 
seus regimes de tratamento avaliados.

O tratamento com montelucaste não altera a necessidade de pacientes com asma sensível à 
aspirina evitarem tomar aspirina e outros anti-inflamatórios não esteroides.

Foram notificados acontecimentos neuropsiquiátricos em adultos, adolescentes e crianças a tomar 
Montelucaste (ver secção Reações adversas). Pacientes e médicos devem ser alertados para eventos 
neuropsiquiátricos. Pacientes e/ou cuidadores devem ser instruídos a notificar seu médico se essas 
alterações ocorrerem. Os prescritores devem avaliar cuidadosamente os riscos e benefícios de 
continuar o tratamento com Montelucaste se tais eventos ocorrerem.

Este medicamento contém lactose mono-hidratada. Pacientes com problemas hereditários raros 
de intolerância à galactose, deficiência de lactase de Lapp ou má absorção de glicose-galactose 
não devem tomar este medicamento.

INTERAÇÕES
Fexofenadina
A coadministração de cloridrato de fexofenadina com eritromicina ou cetoconazol não resultou 
em aumentos significativos no QTc. Não foram relatadas diferenças nos efeitos adversos se 
esses agentes foram administrados isoladamente ou em combinação.

A administração de um antiácido contendo géis de hidróxido de alumínio e magnésio 15 
minutos antes do cloridrato de fexofenadina causou uma redução na biodisponibilidade. É 
aconselhável deixar 2 horas entre a administração de cloridrato de fexofenadina e 
antiácidos contendo hidróxido de alumínio e magnésio.

Não foi observada interação entre fexofenadina e omeprazol.

Montelucaste
Montelucaste pode ser administrado com outras terapias usadas rotineiramente na 
profilaxia e tratamento crônico da asma. Não é necessário ajuste de dose quando 
montelucaste é coadministrado com teofilina, prednisona, prednisolona,   contraceptivos 
orais (etinilestradiol/noretindrona 35/1), terfenadina, digoxina e varfarina.

A área sob a curva de concentração plasmática (AUC) do montelucaste diminuiu 
aproximadamente 40% em indivíduos com coadministração de fenobarbital. Desde



o montelucaste é metabolizado pelo CYP 3A4, 2C8 e 2C9, deve-se ter cautela, 
principalmente em crianças, quando o montelucaste é coadministrado com indutores 
do CYP 3A4, 2C8 e 2C9, como fenitoína, fenobarbital e rifampicina.

Estudos in vitro demonstraram que o Montelucaste é um potente inibidor do CYP 2C8. No entanto, 
dados de um estudo clínico de interação medicamentosa envolvendo montelucaste e rosiglitazona 
(um substrato de sonda representativo de medicamentos metabolizados principalmente pelo CYP 2C8) 
demonstraram que o montelucaste não inibe o CYP 2C8 in vivo. Portanto, não se prevê que o 
montelucaste altere marcadamente o metabolismo de medicamentos metabolizados por esta enzima 
(por exemplo, paclitaxel, rosiglitazona e repaglinida).

Os estudos in vitro demonstraram que o montelucaste é um substrato do CYP 2C8 e, 
em menor grau, do 2C9 e 3A4. Em um estudo clínico de interação medicamentosa 
envolvendo montelucaste e gemfibrozil (um inibidor do CYP 2C8 e 2C9), o gemfibrozil 
aumentou a exposição sistêmica do montelucaste em 4,4 vezes. Não é necessário ajuste 
de rotina do montelucaste na coadministração com gemfibrozil ou outros inibidores 
potentes do CYP 2C8, mas o médico deve estar ciente do potencial de aumento das 
reações adversas.

Com base em dados in vitro, não se prevêem interações medicamentosas clinicamente importantes 
com inibidores menos potentes do CYP 2C8 (por exemplo, trimetoprima). A coadministração de 
montelucaste com itraconazol, um forte inibidor do CYP 3A4, não resultou em aumento significativo 
na exposição sistêmica do montelucaste.

EFEITOS NA CAPACIDADE DE CONDUZIR E USAR MÁQUINAS
ALLEGRA-Mtem influência nula ou desprezível na capacidade de conduzir e utilizar máquinas. No 
entanto, os indivíduos relataram sonolência ou tontura.

EFEITOS INDESEJÁVEIS
Fexofenadina
Em estudos controlados por placebo envolvendo pacientes com rinite alérgica sazonal e urticária idiopática 
crônica, os eventos adversos foram comparáveis   em pacientes tratados com fexofenadina e placebo.

Os eventos adversos mais frequentes relatados com fexofenadina incluem:
> 3%: dor de cabeça,

1-3%: sonolência, tonturas e náuseas.

Os eventos que foram relatados durante estudos controlados envolvendo pacientes com rinite 
alérgica sazonal e urticária idiopática crônica com incidência inferior a 1% e semelhante ao 
placebo e foram relatados raramente durante a vigilância pós-comercialização incluem: fadiga, 
insônia, nervosismo e distúrbios do sono ou paroniria. Em casos raros, foram relatados erupção 
cutânea, urticária, prurido e reações de hipersensibilidade com manifestações como 
angioedema, aperto no peito, dispneia, rubor e anafilaxia sistêmica.

Os eventos adversos relatados em estudos de urticária idiopática crônica controlados por placebo foram 
semelhantes aos relatados em estudos de rinite alérgica sazonal controlados por placebo. Em estudos 
controlados por placebo envolvendo pacientes pediátricos com rinite alérgica sazonal (6-11 anos de idade), 
os eventos adversos foram semelhantes aos observados em estudos envolvendo pacientes com rinite 
alérgica sazonal com 12 anos ou mais. Em ensaios clínicos controlados envolvendo pediatria



pacientes com 6 meses a 5 anos de idade, não houve eventos adversos inesperados em pacientes 
tratados com cloridrato de fexofenadina.

Montelucaste
As seguintes reações adversas foram relatadas no uso pós-comercialização:

Classe de Sistema de Órgãos Reação adversa Frequência
Categoria

Infecções e infestações infecção respiratória superior1 Muito comum
Distúrbios do sangue e do sistema 
linfático

aumento da tendência de sangramento Cru
Trombocitopenia Muito raro

Distúrbio do sistema imunológico reações de hipersensibilidade incluindo anafilaxia Incomum
infiltração eosinofílica hepática Muito raro

Distúrbios psiquiátricos Sonhe
insônia,
incluindo comportamento agressivo ou hostilidade, 
depressão, hiperatividade psicomotora (incluindo 
irritabilidade, inquietação, tremor2)

anormalidades
sonambulismo,

Incluindo
ansiedade,

pesadelos,
agitação

Incomum

perturbação da atenção, diminuição da memória, tiques Cru
alucinações, desorientação, pensamento e comportamento 
suicida (suicidalidade)

Muito raro

Sintomas obsessivo-compulsivos1, 
disfemia1

Não conhecido

Distúrbio do sistema nervoso tontura,
apreensão

sonolência parestesia/hipoestesia, Incomum

Distúrbios cardíacos palpitações Cru
Respiratório,
distúrbios do mediastino

torácico e epistaxe Incomum
Churg-Strauss
Advertências e Precauções), eosinofilia pulmonar

Síndrome (CSS) (consulte a seção Muito raro

Problemas gastrointestinais Diarréia3, náusea3, vômito3 Comum
boca seca, dispepsia Incomum

Distúrbios hepatobiliares níveis elevados de transaminases séricas (ALT, AST) Comum
Hepatite (incluindo lesão hepática colestática, 
hepatocelular e de padrão misto).

Muito raro

Distúrbios da pele e tecido 
subcutâneo

Irritação na pele3 Comum
contusões, urticária, prurido Incomum
angioedema Cru
eritema nodoso, eritema multiforme Muito raro

Distúrbios musculoesqueléticos e do 
tecido conjuntivo

artralgia, mialgia incluindo cãibras musculares Incomum

Distúrbios renais e urinários Enurese em crianças Incomum
Em geral
condições do local de administração

distúrbios e Pirexia3 Comum
astenia/fadiga, mal-estar, edema, Incomum

Categoria de frequência: Definida para cada reação adversa pela incidência relatada na base de 
dados de ensaios clínicos: Muito comum (≥ 1/10), comum (≥ 1/100 a < 1/10), incomum (≥ 1/1.000 
a < 1 /100), raros (≥ 1/10.000 a < 1/1.000), muito raros (< 1/10.000).



1Esta experiência adversa, relatada como muito comum nos pacientes que receberam
montelucaste, também foi relatado como muito comum em pacientes que receberam placebo em 
estudos clínicos.

2Categoria de frequência: Raro.
3Esta experiência adversa, relatada como comum nos pacientes que receberam montelucaste, 
também foi relatada como comum nos pacientes que receberam placebo em ensaios clínicos.

SUPERDOSAGEM
Não há dados relatados sobre a superdosagem desta combinação desde o lançamento em 2012. No 
entanto, a superdosagem foi relatada com moléculas individuais.

Fexofenadina
Experiência Humana:
A maioria dos relatos de superdosagem de cloridrato de fexofenadina contém informações 
limitadas. No entanto, tonturas, sonolência e boca seca foram relatados. Doses únicas de até 800 
mg e doses de até 690 mg BID por 1 mês ou 240 mg QD por 1 ano foram estudadas em 
indivíduos saudáveis   sem o desenvolvimento de eventos adversos clinicamente significativos 
em comparação com placebo. A dose máxima tolerada de fexofenadina não foi estabelecida.

Gestão:
Considere as medidas padrão para remover qualquer medicamento não absorvido. Recomenda-
se tratamento sintomático e de suporte. A hemodiálise não removeu eficazmente a fexofenadina 
do sangue.

Montelucaste
Em estudos de asma crônica, montelucaste foi administrado em doses de até 200 mg/dia a 
pacientes por 22 semanas e em estudos de curto prazo, até 900 mg/dia a pacientes por 
aproximadamente uma semana sem eventos adversos clinicamente importantes.

Houve relatos de superdosagem aguda na experiência pós-comercialização e estudos clínicos 
com montelucaste. Estes incluem relatos em adultos e crianças com uma dose tão alta quanto 
1000 mg (aproximadamente 61 mg/kg em uma criança de 42 meses). Os achados clínicos e 
laboratoriais observados foram consistentes com o perfil de segurança em pacientes adultos e 
pediátricos. Não houve experiências adversas na maioria dos relatos de superdosagem.

Sintomas de overdose

As experiências adversas mais frequentes foram consistentes com o perfil de segurança do 
montelucaste e incluíram dor abdominal, sonolência, sede, cefaleia, vómitos e 
hiperatividade psicomotora.

Gerenciamento de overdose

Nenhuma informação específica está disponível sobre o tratamento de superdosagem com 
montelucaste. Não se sabe se o montelucaste é dialisável por diálise peritoneal ou hemodiálise.



FABRICADO POR:
Zentiva Private Limited, Lote nº 3501, 3503-15 e 6310B-14, GIDC Estate, 
Ankleshwar-393002, Dist: Bharuch

Sanofi India Limited, Lote Nº L-121, Fase III, Verna Industrial Estate, Verna, Salcete, Goa 
- 403 722

Fonte:
• Fexofenadina: CCDS V6 datado de 14ºMaio de 2020
• Montelucaste: CCDS v1 datado de 04ºfevereiro de 2021

Criado: outubro de 2012

Atualizado: setembro de 2021


