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     Descrição 

 O cetotifeno fumarato é um antiasmático que inibe os efeitos de certas substâncias 

inflamatórias, como histamina e leucotrienos, o desenvolvimento da hiperatividade das vias 

aéreas causada pela ativação neural que se segue após a administração de alguns 

medicamentos ou quando o paciente foi exposto a alguma substância alergênica e também 

suprime a entrada de eosinófilos nos locais de inflamação. 

Antiasmático e antialérgico 

 
 



 

 

O cetotifeno é uma substância antialérgica potente porque possui propriedades 

bloqueadoras da histamina. Na prevenção da asma brônquica pode levar várias semanas para 

o tratamento atingir o efeito terapêutico esperado. 

 

 

     Indicações 

 • O cetotifeno de fumarato é indicado na prevenção de asma brônquica, quando 

associada com sintomas alérgicos. É utilizado na redução da frequência e da severidade de 

ataques, mas não cessa uma crise que já se iniciou. Não deve substituir outros tratamentos 

para problemas respiratórios na asma (por exemplo, corticosteroides). É também indicado na 

prevenção e no tratamento de distúrbios alérgicos tais como urticária, dermatite, rinite 

alérgica e conjuntivite. 

 

  

     Contraindicações 

 Você não deve tomar o cetotifeno de fumarato se: 

- sofrer de epilepsia ou tiver apresentado convulsões anteriormente; 

- for alérgico (hipersensibilidade) ao cetotifeno. 

Se você suspeita que possa ser alérgico, pergunte ao seu médico antes de usar o 

cetotifeno de fumarato. 

Se for diabético, informe seu médico antes de tomar o cetotifeno de fumarato. 

Não há contraindicação relativa a faixas etárias. 

 

 

     Interações Medicamentosas 

 É muito importante informar seu médico ou farmacêutico se você estiver fazendo uso 

de outras substâncias. Lembre-se também daqueles medicamentos que não foram receitados 



 

 

pelo seu médico. É especialmente importante que seu médico ou farmacêutico saiba se você 

está tomando: 

• Certos medicamentos orais para tratamento de diabetes (por exemplo, 

metformina); 

• Medicamentos para asma; 

• Medicamentos que induzam ao sono ou que provoquem sonolência; 

• Analgésicos potentes; 

• Álcool; 

• Anti-histamínicos (algumas preparações para gripes e resfriados). 

Informe ao seu médico ou cirurgião-dentista se você está fazendo uso de algum 

medicamento. 

Não use este fármaco sem o conhecimento do seu médico. Pode ser perigoso para a 

sua saúde. 

 

 

     Reações Adversas 

 O cetotifeno  fumarato pode causar algumas reações adversas em algumas pessoas, 

embora nem todas as apresentem. 

• rash cutâneo, vermelhidão da pele, bolhas nos lábios, olhos e boca acompanhando 

febre, calafrios, dor de cabeça, tosse e dores no corpo. 

• pele e os olhos amarelados, fezes com coloração alterada, urina com coloração 

escura (sinais de icterícia, de desordens do fígado, hepatite). 

Se algum destes efeitos se aplicar a você, informe seu médico imediatamente. 

Algumas reações adversas comuns  

• excitação 

• irritabilidade 

• insônia 



 

 

• nervosismo 

Se algum destes efeitos se aplicar a você, informe seu médico imediatamente. 

 

Algumas reações adversas incomuns 

• tonturas 

• ardência ao urinar, necessidade de urinar frequentemente (cistite) 

• boca seca 

Se algum destes efeitos se aplicar a você, informe seu médico imediatamente. 

 

Algumas reações adversas raras 

• sonolência 

• peso aumentado 

Se algum desses efeitos se tornar severo, informe seu médico. 

 

Outras reações adversas  

• convulsão 

• dor de cabeça 

• sonolência 

• vômito 

• náusea 

• rash, incluindo rash pruriginoso 

• diarreia 

Se alguma destas reações adversas afetar você severamente ou se você notar 

qualquer reação adversa não listada nesta bula, informe seu médico ou farmacêutico. 

 

 

 



 

 

     Concentração Recomendada 

 O cetotifeno fumarato deve ser tomado de acordo com as orientações do seu médico 

ou seguir as recomendações a seguir. 

A duração do tratamento é conforme orientação médica. 

Dependendo de como você responder ao tratamento, seu médico pode aumentar ou 

diminuir a dose. 

Crianças 

Crianças de 6 meses a 3 anos: 0,05 mg (= 0,25 mL de xarope) por quilo de peso 

corporal, duas vezes ao 

dia (pela manhã e à noite). Exemplo: uma criança que pesa 10 kg deve receber 2,5 mL (copo-

medida) de 

xarope pela manhã e à noite. 

Crianças de 3 a 17 anos: 1 mg (5 mL de xarope; copo-medida) duas vezes ao dia. Tomar 

pela manhã e à 

noite, com as refeições. 

O limite máximo diário em adultos é de 4 mg. 
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