DEFINIÇÃO

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

Corte com as

Alergias!

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.
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CAUSAS
Os alergénios, como os ácaros, fungos, pólens,
fâneros de animais, latéx, entre outros são a causa
mais frequente3.

SINTOMAS4

Alívio rápido
durante 24h

Congestão nasal
Sinusite
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T R ATA

Falta de ar

Cansaço

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

Alívio rápido durante 24h

PREVENÇÃO
budesonida

TRATAMENTO
PR E V I N E

budesonida

DUPLA
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T R ATA
Para prevenção, manutenção e bem-estar do utente.

Para um alívio rápido e eficaz no pico das alergias

Utilização antes do pico das alergias e para manutenção posterior

Para tratamento rápido, cómodo e alívio duradouro.

(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.

Posologia de prevenção5
1 Utilização diária: Quatro inalações em cada narina pela manhã.
2 Utilizações diárias: Duas inalações em cada narina de manhã

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.

e à noite.

A dose máxima diária não deve exceder 256 microgramas.
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SOLUÇÕES DE TRATAMENTO
Tratamento da rinite alérgica 2

Sintomas
Espirros
Rinorreia
Obstrução
nasal
Sintomas
oculares
Prurido
nasal

Fármaco
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• Anti-histamínicos H1
Intranasais
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• Anti-histamínicos H1
Orais
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• Corticosteróides
ex: budesonida

Para prevenção, manutenção e bem-estar do utente

Utilização antes do pico das alergias e para manutenção posterior

• Cromonas
Intranasais

(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.

• Descongestionantes
Intranasais

Posologia de prevenção5
1 Utilização diária: Quatro inalações em cada narina pela manhã.
2 Utilizações diárias: Duas inalações em cada narina de manhã

• Anti-colinérgicos

e à noite.

• Anti-leucotrienos

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

?

A dose máxima diária
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