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V04 PULMICORT® NASAL AQUA, suspensão para pulverização nasal, 32 
microgramas/dose ou 64 microgramas/dose de budesonida. Indicações 
terapêuticas: Prevenção e tratamento da rinite alérgica sazonal e perene 
alérgica ou não alérgica, em adultos com ≥18 anos. Posologia e modo de 
administração: Rinite: Adultos com idade ≥18 anos, incluindo os idosos: O 
doente deve ser informado que o efeito completo da budesonida só é 
obtido após alguns dias de tratamento. O tratamento da rinite sazonal deve, 
se possível, ter início antes da exposição aos alérgenos. Dose inicial: uma 
utilização diária (Pulmicort Nasal Aqua 32 microgramas/dose: 4 inalações 
em cada narina pela manhã; Pulmicort Nasal Aqua 64 microgramas/dose: 2 
inalações em cada narina pela manhã) ou 2 utilizações diárias (Pulmicort 
Nasal Aqua 32 microgramas/dose: 2 inalações em cada narina de manhã e à 
noite; Pulmicort Nasal Aqua 64 microgramas/dose: Uma inalação em cada 
narina de manhã e à noite). A dose máxima diária não deve exceder 256 
microgramas. Dose de manutenção: Uma vez alcançado o efeito clínico 
desejado, geralmente em 1-2 semanas, a dose deve ser reduzida para a mais 
baixa possível que permita controlar os sintomas. Contraindicações: 
Hipersensibilidade à substância ativa ou excipientes, infeção localizada não 
tratada que afete a mucosa nasal e idade ‹18 anos (exceto se prescrito pelo 
médico). Advertências e precauções especiais de utilização: Não utilizar nas 
seguintes situações, exceto se por indicação médica: uso concomitante de 
outros corticosteroides, medicação para a asma, pulverizadores nasais 
semelhantes ou gotas para os olhos ou nariz; infeções nas vias ou seios 
nasais; lesão recente ou cirurgia nasal, ou ulceração nasal. Tratamento com 
glucocorticosteroides em doses superiores às recomendadas, ou por 
períodos prolongados pode originar hipercorticismo, supressão da função 
HPA e/ou supressão do crescimento nas crianças. Podem ocorrer efeitos 
sistémicos, particularmente em doses elevadas prescritas por longos 
períodos, que incluem síndrome de Cushing, manifestações Cushingóides, 
supressão suprarrenal, atraso do crescimento em crianças e adolescentes, 
catarata, glaucoma e mais raramente efeitos psicológicos ou comportamen-
tais como hiperatividade, distúrbios do sono, ansiedade, depressão ou 
agressão (particularmente em crianças). Prevê-se que o tratamento em 
associação com inibidores da CYP3A, incluindo medicamentos que contêm 
cobicistato, aumente o risco de efeitos secundários sistémicos. Não utilizar 
em doentes com menos de 18 anos, exceto por indicação médica. Recomen-
da-se a monitorização regular da altura das crianças em tratamento prolon-
gado com glucocorticosteroides. Caso se veri�que atraso de crescimento a 
terapêutica deve ser revista para reduzir a dose de corticosteroides nasais. O 
tratamento com doses elevadas superiores às recomendadas pode resultar 
em supressão suprarrenal clinicamente signi�cativa. A função hepática 
reduzida pode afetar a eliminação dos corticosteroides, causando uma 
menor taxa de eliminação e exposição sistémica superior, pelo que se deve 
ter em atenção possíveis efeitos secundários sistémicos. É necessário 
cuidado especial em doentes com infeção fúngica ou viral das vias aéreas. 
Consultar um farmacêutico ou médico antes de utilizar se: estiver a utilizar 
um corticosteroide para asma, alergias ou erupção cutânea; estiver ou tiver 
estado exposto a alguém com tuberculose, varicela ou sarampo; tiverem 
hemorragias nasais graves ou frequentes ou tiverem tido recentemente 
úlceras nasais ou cirurgia nasal ou lesão no nariz ainda não curada; tiverem 
alguma vez sido diagnosticados com glaucoma ou cataratas; tiverem uma 
infeção ocular ou diabetes. Consultar um médico se desenvolverem sinais 
ou sintomas de uma infeção como febre persistente. Se um doente apresen-
tar sintomas como visão turva ou perturbações visuais deve consultar um 
oftalmologista. Pode provocar resultados positivos em “testes anti-doping”. 
Contém sorbato de potássio, que pode causar reações cutâneas locais. 
Interações medicamentosas e outras formas de interação: Prevê-se que o 
tratamento em associação com inibidores da CYP3A como o itraconazol, 
cetoconazol, claritromicina, telitromicina, nefazodona, inibidores da 
protease de VIH como saquinavir, nel�navir, indinavir, atazanavir, ritonavir 
incluindo medicamentos que contêm cobicistato, aumente o risco de 
efeitos secundários sistémicos. A associação de budesonida com inibidores 
da CYP3A4 deve ser evitada a menos que o benefício supere o risco aumen-
tado de efeitos secundários sistémicos dos corticosteroides, devendo os 
doentes ser monitorizados. Efeitos indesejáveis mais frequentes: Bronquite, 
otite média, faringite, infeção das vias respiratórias, rinite, sinusite, tonsilite, 
infeção do trato urinário. Cefaleia. Asma, tosse, epistaxe, secreção hemor-
rágica, desconforto nasal, dor orofaríngea. Mal-estar abdominal. Erupção 
cutânea. Pirexia. MEDICAMENTO NÃO SUJEITO A RECEITA MÉDICA DE 
VENDA EXCLUSIVA EM FARMÁCIA. Para mais informações contacte o Titular 
da Autorização de Introdução no Mercado - Johnson & Johnson, Lda. Lagoas 
Park, Edifício 9, 2740-262 Porto Salvo. NUIPC 500 153 370. PT/PUL/19-2278

DEFINIÇÃO
Alergia é definida como uma reação de hipersensibilidade 
mediada por mecanismos imunológicos após a exposição 
a uma certa substância (alergénio)1.

Rinite Alérgica é uma inflamação do revestimento 
interior do nariz que ocorre quando uma pessoa inala 
qualquer coisa a que seja alérgico tal como pelo de 
animal ou polén.

A rinite alérgica sazonal é frequentemente causada por 
alergénios vegetais, que variam entre uma estação e 
outra (exemplo pólens). A rinite perene é causada pela 
exposição durante todo o ano a alergénios inalados em 
ambientes internos ou por reatividade forte ao pólen de 
plantas em estações sucessivas.

CAUSAS
Os alergénios, como os ácaros, fungos, pólens, 
fâneros de animais, latéx, entre outros são a causa 
mais frequente3.
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Para prevenção, manutenção e bem-estar do utente. 
Utilização antes do pico das alergias e para manutenção posterior 
(utilização de uma dose diária baixa para permitir controlar os sintomas). 

O uso para prevenção deve começar entre 2 a 4 semanas antes
do aparecimento do alergénio que desencadeia a Rinite Alérgica.
Pode ser utilizado como dose de manutenção com 1 aplicação 
diária em cada narina pela manhã (64µg /dia). Não deverá exceder 
os 3 meses. Após esse período é necessário procurar 
aconselhamento médico.   

Referências: 1. PORTNOY, J. – iGe IN Clinical Allergy and Allergy Diagnosis [Em linha]. 
[Consultado a 18 de março de 2019]. Disponível em http://www.worldallergy.org/
professional/allergic_diseases_center/ige/accessed.  2. SOCIEDADE PORTUGUESA DE 
ALERGOLOGIA IMUNOLOGIA CLÍNICA – Rinite [Em linha].  [Consultado a 18 de março de 
2019]. Disponível em https://www.spaic.pt/client_files/files/Folheto%20Rinite.pdf 
3. SOCIEDADE PORTUGUESA DE ALERGOLOGIA IMUNOLOGIA CLÍNICA – Rinite
[Em linha]. [Consultado a 18 de março de 2019].  Disponível em:  

https://www.spaic.pt/download_publicacoes.php?file=70
4. Allergy UK – Conditions & Symptoms [Em linha]. [Consultado a 18 de março de 
2019]. Disponível em https://www.allergyuk.org/information-and-advice/
conditions-and-symptoms/11-hay-fever-allergic-rhinitis. Pulmicort® Nasal Aqua 
pode ser recomendado pelo farmacêutico apenas a utentes com idade ≥18 anos. 
5. Resumo das Características do Medicamento aprovado pelo Infarmed I.P. em 12 
de dezembro de 2018.

Posologia de prevenção5

1 Utilização diária: Quatro inalações em cada narina pela manhã.
2 Utilizações diárias: Duas inalações em cada narina de manhã
e à noite.
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• Descongestionantes
Intranasais

• Anti-colinérgicos

• Anti-leucotrienos
?

SOLUÇÕES DE TRATAMENTO
Tratamento da rinite alérgica 2

Eficácia: 0 ausente;      ligeira;          moderada               
                            elevada; ? desconhecida

Alívio rápido durante 24h
A solução que trata e previne! 
Prevenção e tratamento da rinite alérgica sazonal e perene 
alérgica ou não alérgica em adultos com idade ≥18 anos.

Chega com uma nova classificação quanto à 
dispensa(MNSRM-EF) e uma nova imagem.

PREVENÇÃO TRATAMENTO

budesonidabudesonida

• Corticosteróides
ex: budesonida

A dose máxima diária não   deve exceder 256 microgramas.

O doente poderá notar alívio sintomático a partir do 1ªdia de 
tratamento. O efeito clínico desejado é geralmente alcançado 
dentro de 1-2 semanas.

Posologia de tratamento5

1 Utilização diária: Duas inalações em cada narina pela manhã.
2 Utilizações diárias: Uma inalação em cada narina de manhã
e à noite.

Para um alívio rápido e eficaz no pico das alergias
Para tratamento rápido, cómodo e alívio duradouro.  
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