
RINITE
ALÉRGICA
E A ESCOLHA DOS 
CORTICOSTEROIDES 
INTRANASAIS



Definição

Classificação

A rinite alérgica (RA) é a inflamação e/ou 
disfunção da mucosa de revestimento nasal, 
induzida por uma resposta imunológica 
mediada pela IgE. É definida clinicamente 
por sintomas nasais como obstrução nasal, 
rinorreia anterior e posterior, espirros, pruri-
do nasal e hiposmia; por dois ou mais dias 
consecutivos e por mais de uma hora na 
maioria dos dias.

Pacientes normalmente apresentam 
cansaço, distúrbios do sono, dificuldade de 

aprendizado e atenção, alteração do 
humor, ansiedade, maior abstenção no 
trabalho e na escola, diminuição da produ-
tividade e performance. O impacto na vida 
do paciente pode ser ainda pior se associa-
do às complicações, como sinusites, otites 
médias com efusão, conjuntivites alérgicas, 
alterações cranioencefálicas e dentais e 
asma brônquica.

Estima-se uma prevalência de cerca de 
30% na população geral.

As rinites crônicas podem ser classificadas de várias 
formas, como de acordo com o agente etiológico, de acordo com 
a Academia Europeia de Alergia e Imunologia:

São causadas por vírus e raramente por bactérias, 
normalmente agudas e autolimitadasRinites infecciosas

São as mais comuns e causadas pela inalação de alérgenos 
específicos que provocam sensibilização na mucosa nasal e 
consequente resposta imunológica

Rinites alérgicas

Grupo heterogêneo que compreende rinite induzida por drogas, 
rinite do idoso, rinite hormonal da gestação, ocupacional 
não alérgica, gustatória, idiopática

Rinite não alérgica e 
não infecciosa

Muito comumRinite mista 
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A Rinite Alérgica pode ser classificada 
quanto ao tempo de duração dos sintomas 
em perene ou sazonal. Normalmente os 
pacientes com RA sazonal apresentam exa- 
cerbação dos sintomas nas estações de 
pólen, sendo particularmente observado no 
hemisfério norte, uma vez que as estações do 
ano são mais bem demarcadas.

Mas a classificação mais utilizada no meio 
médico é baseada no guia ARIA quanto a 
duração e a frequência dos sintomas. A rinite 
alérgica pode ser classificada em intermitente 
ou persistente e essa classificação ainda se 
divide quanto a gravidade dos sintomas, como 
RA leve ou moderada/severa, ou seja, de 
acordo com o impacto que os sintomas
nasais causam na vida do paciente.

Atualmente, a RA e a Asma são consi-
deradas como manifestações de uma 
mesma síndrome, a Síndrome da Alergia 
Respiratória Crônica. 

A maioria dos pacientes com Asma tem RA 
e a presença de rinite grave foi associada a 
um pior controle da asma nesses pacientes. 

Além disso, o tratamento com corticoides 
intranasais também foi associado a efeitos 
benéficos nas vias áreas inferiores, com 
menor visitas aos hospitais, menos inter-
nações e menor resposta brônquica. 

Temos ainda quatro endotipos que identificam os 
mecanismos envolvidos na gênese da doença:

1) Com resposta imunológica tipo 1
2) Com resposta imunológica tipo 2
3) Rinite neurogênica
4) Disfunção epitelial
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Quadro clínico

Tratamento da Rinite Alérgica

Continua sendo muito importante para o 
correto diagnóstico, e compreende sinto-
mas característicos como obstrução nasal, 
rinorreia, espirros, prurido, assim como 
obtenção de histórico alérgico pessoal e 
familiar, identificação de fatores desen-
cadeantes e as condições ambientais na 
qual o paciente vive.

Estudos reforçam a participação dos 
ácaros domésticos como os principais agen-
tes etiológicos da rinite alérgica, seguidos 
por alérgenos de barata, epitélio de animais 
domésticos, pólens e mais raramente fungos 
do ar. Reforça-se o papel dos irritantes da 
mucosa, sobretudo poluentes e irritantes.

O tratamento da RA inclui controle ambi-
ental, com prevenção de contato com 
alérgenos sensibilizantes, terapia farma-
cológica e imunoterapia.

Quanto ao tratamento medicamentoso, os 
corticoides nasais tópicos são as drogas 
anti-inflamatórias de primeira escolha na RA, 
ocupacional, gestacional e idiopática. Seu 
mecanismo de ação consiste na inibição da 
produção de diferentes citoquinas, enzimas 
e moléculas de adesão celular, após sua 
ligação aos receptores de glicocorticoides, 
sobretudo se a obstrução nasal é o principal 
sintoma do paciente. Devido ao seu perfil de 
segurança amplo, podem ser usados por 
períodos de tempo prolongado.

Os corticoides nasais tópicos melhoram a 
congestão nasal, as alterações de olfato, 
coriza, espirros, prurido nasal, e sintomas 
oculares associados por possível reflexo 
naso-ocular (rinoconjuntivite alérgica) e 
diminuem os riscos de complicações como 
as rinossinusites, otites secretoras e asma.

Início de ação 7-12 horas, com efeito 
terapêutico final em cerca de 14 dias.

Os efeitos terapêuticos dependem não 
só da efetividade da substância ativa, mas 
também da deposição do produto na cavi-

dade nasal, da sua afinidade ao receptor 
de glicocorticoides e da relação concen-
tração-tempo no local de atuação.

A lipofilicidade, concentração e disposição 
no sítio do receptor, também é um fator 
importante no efeito terapêutico e no poten-
cial de atingir a circulação sistêmica. Quanto 
maior a lipofilicidade, mais baixa a absorção 
sistêmica.

Um corticoide nasal ideal precisa apresen-
tar alta lipofilia, baixa disponibilidade sistêmi-
ca e elevado clearance sistêmico. A biodis-
ponibilidade de uma droga é determinada 
pela soma de dois componentes: a porção 
da droga absorvida pela mucosa nasal mais 
a porção deglutida. Essa última é a principal 
forma de circulação sistêmica.

Cerca de 30%-50% da droga ficam na 
mucosa nasal e isso vai variar de acordo 
com o grau de edema da mucosa, batimento 
ciliar, etc., e entre 50%-70% são deglutidos. 
Por isso é tão importante conhecer o grau de 
inativação na primeira passagem hepática 
da droga; se for rapidamente degradado terá 
menos efeitos sistêmicos.
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Gráfico comparativo dos corticoides 
intranasais quanto à biodisponibilidade %

Conclui-se então, que Furoato de Fluticasona (FF), Propionato de 
Fluticasona (PF), Furoato de Mometasona (FM) e a Ciclesonida 
possuem <1,0% de biodisponibilidade, ou seja, 99% de degradação 
na primeira passagem hepática.

Os efeitos adversos dos corticoides nasais dependem, entre outras coisas, da 
disponibilidade sérica que, por sua vez, é diminuída pela capacidade do fármaco 
de se ligar às proteínas plasmáticas. 

Afinidade de ligação às proteínas plasmáticas:
Dipropionato de Beclometasona - 87%
Budesonida - 88%
Furoato de Fluticasona - 99%
Propionato de Fluticasona - 90%
Ciclesonida - 99%
Furoato Mometasona - 99%

Triancinolona

Bi
od

is
po

ni
bi

lid
ad

e 
(%

) 44 44

33

0,5 0,5 0,5

60

50

40

30

20

10

0

Beclometasona Budesonida Propionato de
fluticasona

Furoato de
mometasona

Furoato de
fluticasona

Gráfico comparativo dos corticoides 
intranasais quanto à biodisponibilidade %

Conclui-se então, que Furoato de Fluticasona (FF), Propionato de 
Fluticasona (PF), Furoato de Mometasona (FM) e a Ciclesonida 
possuem <1,0% de biodisponibilidade, ou seja, 99% de degradação 
na primeira passagem hepática.

Os efeitos adversos dos corticoides nasais dependem, entre outras coisas, da 
disponibilidade sérica que, por sua vez, é diminuída pela capacidade do fármaco 
de se ligar às proteínas plasmáticas. 

Afinidade de ligação às proteínas plasmáticas:
Dipropionato de Beclometasona - 87%
Budesonida - 88%
Furoato de Fluticasona - 99%
Propionato de Fluticasona - 90%
Ciclesonida - 99%
Furoato Mometasona - 99%

Triancinolona

Bi
od

is
po

ni
bi

lid
ad

e 
(%

) 44 44

33

0,5 0,5 0,5

60

50

40

30

20

10

0

Beclometasona Budesonida Propionato de
fluticasona

Furoato de
mometasona

Furoato de
fluticasona



Furoato de Fluticasona (FF) - Farmacodinâmica

Fuorato de Fluticasona (FF) - Farmacocinética

Os efeitos adversos locais mais comuns 
são iguais para qualquer um dos corticoides 
intranasais utilizados e dependem da dose 
e da forma de administração.

O FF, assim como outros corticoides intra-
nasais, possui aditivos e conservantes na 
sua fórmula para diminuição do crescimento 
bacteriano, além de conferir sabor e odor e 
absorção extra de água. Entretanto, a 
presença do cloreto de benzalcônio pode 
estar associada à irritação nasal, sensação 
de queimação, disfunção do batimento ciliar 
e aumento da secreção nasal, embora o 
impacto clínico dessas manifestações não 
esteja muito claro e não se observe alte- 
ração da tolerância ao medicamento.

Com relação aos efeitos adversos 
sistêmicos, como alteração do eixo hipo-
tálamo-hipofisário-adrenal e possível efeito 
no crescimento, os estudos mostram que 

não houve uma diminuição final da taxa de 
crescimento e da estatura do indivíduo, 
embora no início possa haver uma 
diminuição da velocidade de crescimento 
da criança.

Outros efeitos sistêmicos encontrados 
são: efeitos oculares, cutâneos e reab-
sorção óssea, e eles têm relação direta 
com a farmacocinética do fármaco adotado, 
ou seja, quanto maior a disponibilidade 
sérica, maiores os riscos de efeitos adver-
sos sistêmicos.

Farmacocinética é a relação de concen-
tração da droga no sítio de ação ao longo 
do tempo e a farmacodinâmica é a 
concentração da droga para o efeito clíni-
co; para determinar o efeito geral de uma 
droga em um período de tempo, a combi-
nação dos parâmetros farmacocinéticos/ 
farmacodinâmicos precisa ser avaliada.

O FF tem alta afinidade ao receptor 
(2989), sobretudo, se comparado aos outros 
corticoides intranasais, como furoato de 
mometosona (2244), propionato de flutica-
sona (1775), monopropionato de beclome- 
tasona (1345), ciclesonida (1212) e 
budesonida (855).

Estudos in vitro mostraram que o FF apre-
sentou maior potência do que outros corti-

coides intranasais na inibição da ação do 
fator de necrose tumoral (TNF) e maior 
potência e rapidez de ação no efeito anti-in-
flamatório que o propionato de fluticasona.

Alta seletividade aos receptores de 
glicocorticoides e não apresentaram 
efeitos no eixo Hipotálamo-Hipófise-Adre-
nal (HPA) em adultos e crianças durante 
os estudos clínicos.

Após administração intranasal de dose 
única e múltiplas de FF, as concentrações 
plasmáticas se mantiveram abaixo do 
limite inferior quantificável; um estudo 
mostrou que somente 2% das amostras 
de pacientes que receberam 110 mcg de 
FF tinham concentrações quantificáveis 
de fármaco no plasma.

Como já mencionado anteriormente, o 
FF tem 99% de afinidade na ligação as 
proteínas plasmáticas, o que é muito 
relevante, uma vez que somente a droga 
livre pode se ligar aos receptores nos 
tecidos.

O clearance da droga é feito primaria-
mente no fígado pela hidrólise da molécula 
pela isoenzima do citocromo P450, que a 
transforma em um componente com baixa 
potência agonista aos receptores de glico-
corticoides. É excretada sobretudo nas 
fezes, e uma pequena quantidade na urina.

Outro fator importante e já mencionado 
é a alta lipofilicidade do FF. Agentes 
lipofílicos demonstram uma maior e mais 
rápida taxa de absorção na mucosa nasal, 
maior nível de retenção no tecido nasal e 
aumento da capacidade de se ligar ao 
receptor de glicocorticoides.
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Quadro comparativo dos corticoides
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Comparativo CIN

Chong Neto, 2010 - Rev. Bras Alerg Imunopatol

Biodisponibilidade 
% ao RC Meia Vida Potência

Inativação 1 
passagem 
Hepática %

Potência 
Sistêmica

TT 46 233 Curta Baixa Baixo Intermediário/
Alta Baixa

BC 44 1345 Intermediária Baixa/ 
Intermediária

Intermediário/
Alto Intermediária Intermediária

BUD 32 855 Curta Baixa Baixo Alta Baixa

CIC <0,1 1212 Longa Alta Intermediário/
Alto Extensa Alta

PF <1 1775 Longa Alta Alto Extensa Alta

FM <0,1 2244 Intermediária/
Longa Alta Alto Extensa Alta

FF <0,5 2989 Longa Alta Alto Extensa Alta

Conclusão

Dessa forma, depois de extensa avaliação na literatura, podemos concluir que 
os corticoides intranasais são drogas muito seguras para o tratamento da rinite 
alérgica, podendo ser as- sociados a outras drogas como anti-histamínicos, anti-
leucotrienos e como adjuvante no tratamento imunoterápico. 

Sobretudo o Furoato de Fluticasona tem sido nossa escolha no serviço, por 
apresentar rápido início de ação, potência anti-inflamatória elevada e alto perfil de 
segurança, mesmo em crianças, como demonstra o quadro acima; com poucos 
efeitos adversos, sendo esses sobretudo locais e totalmente contornáveis com 
adequada orientação ao paciente, quanto à forma de uso e dosagem adequada.

 Além disso apresenta uma bomba de acionamento lateral que diminui os riscos 
de acidentes na administração e dessa forma lesão no tecido nasal, e um 
mecanismo que diminui a variação potencial da dose administrada, sendo assim 
mais um fator de segurança.

Quadro comparativo dos corticoides
intranasais disponíveis no mercado:

Após administração intranasal de dose 
única e múltiplas de FF, as concentrações 
plasmáticas se mantiveram abaixo do 
limite inferior quantificável; um estudo 
mostrou que somente 2% das amostras 
de pacientes que receberam 110 mcg de 
FF tinham concentrações quantificáveis 
de fármaco no plasma.

Como já mencionado anteriormente, o 
FF tem 99% de afinidade na ligação as 
proteínas plasmáticas, o que é muito 
relevante, uma vez que somente a droga 
livre pode se ligar aos receptores nos 
tecidos.

O clearance da droga é feito primaria-
mente no fígado pela hidrólise da molécula 
pela isoenzima do citocromo P450, que a 
transforma em um componente com baixa 
potência agonista aos receptores de glico-
corticoides. É excretada sobretudo nas 
fezes, e uma pequena quantidade na urina.

Outro fator importante e já mencionado 
é a alta lipofilicidade do FF. Agentes 
lipofílicos demonstram uma maior e mais 
rápida taxa de absorção na mucosa nasal, 
maior nível de retenção no tecido nasal e 
aumento da capacidade de se ligar ao 
receptor de glicocorticoides.

Comparativo CIN

Chong Neto, 2010 - Rev. Bras Alerg Imunopatol

Biodisponibilidade 
% ao RC Meia Vida Potência

Inativação 1 
passagem 
Hepática %

Potência 
Sistêmica

TT 46 233 Curta Baixa Baixo Intermediário/
Alta Baixa

BC 44 1.345 Intermediária Baixa/ 
Intermediária

Intermediário/
Alto Intermediária Intermediária

BUD 32 855 Curta Baixa Baixo Alta Baixa

CIC <0,1 1.212 Longa Alta Intermediário/
Alto Extensa Alta

PF 0,5 1.775 Longa Alta Alto Extensa Alta

FM 0,5 2.244 Intermediária/
Longa Alta Alto Extensa Alta

FF 0,5 2.989 Longa Alta Alto Extensa Alta

Conclusão

Dessa forma, depois de extensa avaliação na literatura, podemos concluir que 
os corticoides intranasais são drogas muito seguras para o tratamento da rinite 
alérgica, podendo ser associados a outras drogas como anti-histamínicos, antileu-
cotrienos e como adjuvante no tratamento imunoterápico. 

Sobretudo o Furoato de Fluticasona tem sido nossa escolha no serviço, por 
apresentar rápido início de ação, potência anti-inflamatória elevada e alto perfil de 
segurança, mesmo em crianças, como demonstra o quadro acima; com poucos 
efeitos adversos, sendo esses sobretudo locais e totalmente contornáveis com 
adequada orientação ao paciente, quanto à forma de uso e dosagem adequada.

 Além disso apresenta uma bomba de acionamento lateral que diminui os riscos 
de acidentes na administração e dessa forma lesão no tecido nasal, e um 
mecanismo que diminui a variação potencial da dose administrada, sendo assim 
mais um fator de segurança.
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