
 

RESUMO DAS CARACTERÍSTICAS DO MEDICAMENTO 

 

 

1. NOME DO MEDICAMENTO 

 

Drenoflux 2,8 mg/ml Xarope 

 

 

2. COMPOSIÇÃO QUALITATIVA E QUANTITATIVA 

 

Cada mililitro de xarope contém Cloridrato de Difenidramina equivalente a 2,45 

mg/ml de Difenidramina base. 

 

Contém os excipientes: 

Sacarose: 625 mg/ml 

Etanol: 2 mg/ml 

Sódio: 7,38 mg/ml (sob a forma de benzoato de sódio, sacarina sódica e citrato 

trissódico di-hidratado) 

Potássio: 1 mg/ml 

Lista completa de excipientes, ver secção 6.1 

 

 

3. FORMA FARMACÊUTICA 

 

Xarope. 

Límpido, carmim, com sabor a anis. 

 

 

4. INFORMAÇÕES CLÍNICAS 

 

4.1 Indicações terapêuticas 

 

Drenoflux está indicado no alívio sintomático da congestão nasal e tosse associados 

a rinite alérgica ou à síndrome gripal/constipação. 

 

4.2 Posologia e modo de administração 

 

Crianças entre os 2 anos e os 6 anos de idade: não recomendado excepto se 

prescrito pelo médico. 

 

Crianças com idade ≥ 6 anos e <12 anos: 5 ml de 6 em 6 horas ou de 4 em 4 horas, 

não excedendo os 75 mg/dia (26 ml). 

 

Crianças com idade> 12 anos: dose idêntica aos adultos. 

 

Adultos: 10 ml de 6 em 6 horas com dose máxima de 150 mg/dia (53 ml). 

 

4.3 Contra-indicações 

 

Drenoflux está contra-indicado à doentes com hipersensibilidade ao cloridrato de 

difenidramina ou a qualquer um dos excipientes. 

- Em caso de exacerbação aguda de asma ou insuficiência respiratória; 

- Em doentes com porfiria; 



 

- Gravidez; 

- Aleitamento. 

 

4.4 Advertências e precauções especiais de utilização 

 

Drenoflux xarope, como medicamento não sujeito a receita médica, não deverá ser 

utilizado em crianças com idade inferior aos 6 anos de idade, à excepção de quando 

prescrito pelo médico. 

 

Doentes com problemas hereditários de intolerância à frutose, malabsorção de 

glucose-galactose ou insuficiência de sacarase-isomaltase não devem tomar este 

medicamento. 

 

Este medicamento contém 26 mg de potássio em 26 ml , dose máxima diária para 

crianças com idade <12 anos. 

Este medicamento contém 53 mg de potássio em 53 ml, dose máxima diária para 

crianças com idade >12 anos e adultos. Esta informação deve ser tida em 

consideração em doentes com função renal diminuída ou em doentes com ingestão 

controlada de potássio. 

 

Este medicamento contém 192 mg de sódio em 26 ml e 391,14 mg de sódio em 53 

ml. Esta informação deve ser tida em consideração em doentes com ingestão 

controlada de sódio. 

 

Este medicamento contém pequenas quantidades de etanol (álcool), inferiores a 100 

mg por 26 ml ou por 53 ml. 

 

Não ingerir bebidas alcoólicas, uma vez que aumentam a sonolência. 

 

Precaução no uso de difenidramina nos doentes com glaucoma de ângulo fechado, 

úlcera péptica, hipertiroidismo e obstrução do tracto urinário. 

 

4.5 Interacções medicamentosas e outras formas de interacção 

 

A difenidramina potencializa o efeito dos depressores do SNC, nomeadamente com 

os hipnóticos, sedativos e tranquilizantes. 

A difenidramina potencializa os efeitos atropínicos centrais em caso de associação 

com outras substâncias anticolinérgicas. 

A difenidramina reduz o metabolismo do temazepam. 

Interfere com os testes de alergia cutânea e com o teste da debrisoquina para o 

poliformismo genético. 

 

4.6 Gravidez e aleitamento 

 

Drenoflux não deve ser administrado durante a gravidez ou durante o período de 

aleitamento. 

 

4.7 Efeitos sobre a capacidade de conduzir e utilizar máquinas 

 

Os efeitos de Drenoflux sobre a capacidade de conduzir e utilizar máquinas são 

consideráveis, uma vez que pode causar sonolência, logo pode influenciar a 

capacidade de conduzir e utilizar máquinas. 

 



 

4.8 Efeitos indesejáveis 

 

Os efeitos indesejáveis são apresentados por ordem decrescente de gravidade dentro 

de cada classe de frequência. 

 

Doenças do sangue e do sistema linfático (muito raro) 

-Anemia hemolítica, anemia aplásica, trombocitopénia; 

 

Doenças do sistema nervoso: 

Muito Frequentes: Aumento da sonolência diurna, sedação. 

Raro: tonturas, Parestesia das mãos e tremores. 

 

Doenças gastrointestinais: 

-Náuseas, vómitos, secura da boca, obstipação e desconforto epigástrico. 

 

Afecções dos tecidos cutâneos e subcutâneos 

- Fotossensibilidade, erupção cutânea, e urticária. 

 

Doenças cardiovasculares: 

- Hipotensão, palpitações, taquicardia. 

 

Doenças renais e urinárias: 

- Retenção urinária e disúria. 

 

Afecções oculares: 

- Visão turva 

 

Doenças respiratórias, torácicas e do mediastino: 

- Sibilos, aumento da viscosidade das secreções brônquicas. 

 

A difenidramina., particularmente na idade pediátrica, pode causar midríase, rubor 

facial, excitação paradoxal, ataxia e retenção urinária. 

 

4.9 Sobredosagem 

 

No caso de, acidentalmente, ter tomado uma dosagem excessiva, o doente deverá 

informar imediatamente o seu médico. 

Nas crianças poderá ocorrer fenómenos de excitação. 

No adulto poderá ocorrer depressão e coma. 

Nestes casos, o tratamento deverá ser sintomático, eventualmente respiração 

assistida ou artificial e administração de anticonvulsivos. 

 

 

5. PROPRIEDADES FARMACOLÓGICAS 

 

5.1 Propriedades farmacodinâmicas 

 

Classificação Farmacoterapêutica: 10.1.1 Medicação antialérgica. Anti-histamínicos. 

Anti-histamínicos H 1 sedativos.  

Código ATC: R06AA02  

 

Drenoflux é um medicamento antitússico eficaz no controlo da tosse. 

 



 

A Difenidramina é um anti-histamínico H1 com propriedades sedativas e que 

compete com os receptores H1 da Histamina nas células efectoras gastrointestinais, 

vasos sanguíneos e sistema respiratório.  

 

O Cloridrato de difenidramina caracteriza-se essencialmente por apresentar 

propriedades anti-colinérgicas, anti-eméticas, sedativas e relaxantes da musculatura 

a nível brônquico.,  

A acção antitússica deve-se essencialmente ao nível do SNC.  

 

A acção antitússica do Drenoflux ou do cloridrato de difenidramina não é devida a 

uma depressão geral ou sedação. 

 

A difenidramina, anti-histamínico H1 sedativo tem eficácia clínica bem estabelecida 

no alívio sintomático das reacções de hipersensibilidade, incluindo urticária e 

angiodema, prurido, rinite, controlo das náuseas, vómitos e vertigens de causa 

diversas, como hipnóticos; usa-se ainda como antitússico. 

 

5.2 Propriedades farmacocinéticas 

 

Absorção 

O cloridrato de difenidramina é bem absorvido após administração oral. 

Sofre metabolismo de primeira passagem no fígado entrando em circulação apenas 

40 a 60% de difenidramina inalterada. Após a administração oral, a difenidramina 

encontra-se no plasma ao fim de 15 minutos atingindo o seu pico plasmático entre 2 

a 4 horas. 

 

Distribuição 

A distribuição plasmática e tecidular não estão completamente caracterizadas. 

O cloridrato de difenidramina atravessa a barreira placentária e encontra-se presente 

no leite materno. In vitro apresenta uma ligação às proteínas plasmáticas de 78%. 

Esta ligação às proteínas plasmáticas é menor nos adultos Asiáticos 

 

Metabolização 

A difenidramina é rápida e completamente metabolizada no fígado. 

A metabolização hepática efectua-se pelo processo de conjugação ou desalquilação. 

 

Excreção 

A semi-vida plasmática oscila entre 2 – 4 horas no adulto saudável. 

È excretada quase exclusivamente sob a forma de metabolitos na urina.  

Apenas 1% da difenidramina são excretadas na forma inalterada na urina. 

 

5.3 Dados de segurança pré-clínica 

 

Drenoflux é normalmente bem tolerado, aparentemente sem toxicidade química 

inespecífica, contudo, não dispomos de resultados de estudos em animais de forma a 

determinar o potencial mutagénico e carcinogénico do Drenoflux. 

 

 

6. INFORMAÇÃO FARMACÊUTICA 

 

6.1 Lista de excipientes 

 

Cloreto de amónio, 



 

Citrato trissódico di-hidratado, 

Mentol, 

Benzoato de sódio, 

Sorbato de potássio, 

Glicerol, 

Sacarose, 

Álcool etílico a 96%, 

Essência de aniz, 

Essência de framboesa, 

Sacarina sódica, 

Solutode Carmim (carmim (E120), hidróxido de amónio a 10% e citrato de potássio), 

Água purificada. 

 

6.2 Incompatibilidades  

 

Não são conhecidas incompatibilidades farmacêuticas com o Drenoflux. 

 

6.3 Prazo de validade 

 

3 Anos. 

 

6.4 Precauções especiais de conservação 

 

Não conservar acima de 25ºC. 

Conservar na embalagem de origem para proteger da humidade. 

 

6.5 Natureza e conteúdo do recipiente 

 

Frasco de Vidro Tipo III âmbar.  

Embalagem com um frasco com 200 ml de xarope.  

 

6.6 Precauções especiais de eliminação e manuseamento 

 

Não existem requisitos especiais. 

Os produtos não utilizados ou os resíduos devem ser eliminados de acordo com as 

exigências locais. 

 

 

7. TITULAR DA AUTORIZAÇÃO DE INTRODUÇÃO NO MERCADO 

 

Decomed Farmacêutica, Lda. 

Rua Sebastião e Silva, 56 

2745 – 838 Massamá 

Portugal 

Telefone: 21 438 94 60 

Fax: 21 438 94 69 

 

 

8. NUMERO(S) DA AUTORIZAÇÃO DE INTRODUÇÃO NO MERCADO 

 

Registo n.º 9962407: 200 ml de Xarope, 2,8 mg/ml, Frasco de Vidro Tipo III âmbar 

 

 



 

9. DATA DA PRIMEIRA AUTORIZAÇÃO/RENOVAÇÃO DE INTRODUÇÃO NO MERCADO 

 

Autorização de introdução no Mercado: 07 de Outubro de 1987 

Revisão da Autorização de Introdução no Mercado: 30 de Novembro de 2007 

 

 

10. DATA DA REVISÃO DO TEXTO 

 
 

 


