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     Introdução 

 Os anti-histamínicos constituem uma importante ferramenta no tratamento da rinite 

alérgica (RA). Entre eles se destaca a desloratadina, o principal metabólito da loratadina. 

Aprovada para uso em dose única diária independentemente da duração ou sazonalidade dos 

sintomas, a desloratadina é um anti-histamínico-H1 não sedativo de segunda geração. Estes 

compostos apresentam elevada potência, efeito de longa duração e efeitos adversos 
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mínimos. Dificilmente atravessam a barreira hematoencefálica e raramente causam sedação

 Além disso, ele reduz o processo inflamatório e auxilia no reestabelecimento da circulação, 

melhorando tanto a circulação arterial quanto o retorno venoso, reduzindo o edema.  

 

 

     Indicações 

 • Alívio sintomático de processos alérgicos como rinite e urticária crônica; 

 •  Rinorreia; 

 • Obstrução nasal; 

 • Prurido nasal; 

 • Espirros. 

 
  

     Contraindicações 

 Desloratadina não deve ser utilizado por mulheres grávidas sem orientação médica ou 

do cirurgião-dentista.  

Como a segurança do uso da desloratadina durante a gravidez ainda não foi 

comprovada, este medicamento não deve ser utilizado durante este período, a não ser que 

os benefícios potenciais sejam maiores que os riscos potenciais para o feto.  

A desloratadina pode passar para o leite materno. Deste modo, o uso de desloratadina 

não é recomendado para mulheres que estejam amamentando. 

 

 

     Interações Medicamentosas 

 Não foram observadas interações relevantes com medicamentos. 

Não houve alteração na disponibilidade da desloratadina na presença de alimentos ou 

suco de grapefruit (tipo de fruta cítrica). 

Desloratadina administrado juntamente com álcool não potencializa os efeitos 

prejudiciais do álcool sobre o desempenho nas atividades. 



 

 

 

     Reações Adversas 

Alguns dos efeitos colaterais de Desloratadina podem incluir cansaço extremo, fadiga, 

boca seca e dor de cabeça. 

Em crianças com menos de 2 anos de idade, alguns dos efeitos colaterais que podem 

ser sentidos podem incluir diarreia, febre e dificuldade em dormir. 

 

 

     Concentração Recomendada 

 A Desloratadina é administrada por via oral, em doses únicas de 5 mg/dia. Em crianças 

de 2 a 5 anos, pode se administrar 1,25 mg/dia e de 6 a 11 anos 2,5 mg/dia 

 

 

     Referências Bibliográficas 

  Norman P, Dihlmann A, Rabasseda X. Desloratadine: A preclinical and clinical 

overview. Drugs Today (Barc). 2001 Apr;37(4):215-227. 

 Villa E, Rogkakou A, Garelli V, Canonica GW. Review of Desloratadine Data Using the 

ARIA Guidelines. The World Allergy Organization journal. 5(Suppl 1):S6-S13. 2012. 

 Bousquet J, Van Cauwenberge P, Khaltaev N; Aria Workshop Group; World Health 

Organization. Allergic rhinitis and its impact on asthma. J Allergy Clin .Immunol.;108:S147-

334. 2001. 

 Buck ML. Loratadine and desloratadine use in children. Paediatric Pharmacotherapy. 

17(5):1–5. 2011. 


