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Prefácio 

Rinite é a inflamação e/ou disfunção da mucosa de revestimento nasal e é caracterizada por 
alguns dos sintomas nasais: obstrução nasal, rinorreia anterior e posterior, espirros, prurido 
nasal e hiposmia. Geralmente ocorrem durante dois ou mais dias consecutivos por mais de 
uma hora na maioria dos dias.1

É uma das doenças mais frequentes e definida como uma doença sintomática do nariz, 
decorrente da reação inflamatória mediada por anticorpos IgE específicos e manifesta após 
a exposição da mucosa de revestimento da cavidade nasal ao alérgeno envolvido.2

De acordo com o IV Consenso Brasileiro sobre Rinites, a adesão ao tratamento está rela-
cionada a quatro fatores: doença, medicamento, paciente e médico. Na rinite, a gravidade e 
a interferência na qualidade de vida são importantes na adesão. As características do me-
dicamento como, por exemplo, a frequência da sua administração, da via de administração, 
efeitos colaterais, custo podem interferir de forma significativa na utilização do tratamento 
farmacológico prescrito. O nível intelectual, cultural, idade e características psicológicas do 
paciente podem levar à maior ou menor aderência. Quanto ao médico, o conhecimento, 
personalidade e outras habilidades interferem significativamente na relação médico-paci-
ente, tão importante para a eficácia clínica de uma estratégia terapêutica. Enfim, o sucesso 
do tratamento de uma doença crônica depende da somatória e interação desses múltiplos 
e complexos fatores.3

Aspectos epidemiológicos 

O estudo colaborativo denominado International Study on Asthma and Allergies in Child-
hood (ISAAC) mostrou que há grande variação na taxa de prevalência de rinite alérgica. 
Além disso, foi observado aumento na prevalência nas várias regiões em que o estudo foi 
repetido com a mesma metodologia. Em escala mundial, a prevalência de sintomas associa-
dos à rinoconjuntivite alérgica, nos 12 meses que antecederam à aplicação do questionário 
padrão, variou de 2,2 a 14,6% entre crianças de 6 a 7 anos, e de 4,5 a 45,5% entre as idades 
de 13 e 14 anos.4

A realização do ISAAC no Brasil mostrou que a prevalência média de sintomas relacionados 
à rinite alérgica foi 29,6% entre adolescentes e 25,7% entre escolares. Quanto aos sintomas 
relacionados à asma ativa, a prevalência média foi de 19,0 e 24,3% entre adolescentes e es-
colares, respectivamente. O Brasil está no grupo de países que apresentam as maiores taxas 
de prevalência de asma e de rinite alérgica no mundo.4

A rinite alérgica pode ser considerada a doença de maior prevalência entre as doenças 
respiratórias crônicas e, apesar de não estar entre aquelas de maior gravidade, é um prob-
lema global de saúde pública, também, porque afeta a qualidade de vida dos pacientes e 

dificulta o controle da asma. A prevalência tem aumentado ao longo dos anos e provavel-
mente é subestimada, pois muitos indivíduos não a reconhecem como uma doença e não 
procuram atendimento médico. Por outro lado, os profissionais de saúde freqüentemente 
negligenciam a rinite. Ainda assim, a rinite alérgica encontra-se entre as dez razões mais 
freqüentes para a procura de atendimento primário à saúde.4

Associação com asma

A rinite alérgica apresenta estreita relação com a asma e o estudo ISAAC mostrou que 
aproximadamente 80% dos pacientes asmáticos têm rinite alérgica, cuja dificuldade de con-
trole não só é maior que a da própria asma como também interfere no controle desta. Pode-
se dizer que asma e rinite alérgica são manifestações diferentes de uma mesma entidade 
nosológica, já que estão associadas por aspectos epidemiológicos, fisiopatológicos e pela 
semelhança no tratamento, o que reforça o conceito de ‘uma única via respiratória, uma 
única doença’.4

Baseando-se em evidências de que a asma e a rinite são manifestações de uma mesma en-
fermidade, especialistas de diversos países, com o apoio da Organização Mundial de Saúde, 
elaboraram uma extensa revisão sobre rinite alérgica e seu impacto na asma Allergic Rhinitis 
and its Impact on Asthma (ARIA).5 A publicação tem como objetivo atualizar os profission-
ais de saúde nos conhecimentos sobre rinite alérgica, destacar o impacto da rinite alérgica 
sobre a asma, fornecer resultados baseados em evidências sobre os métodos diagnósticos 
e terapêuticos disponíveis, avaliar a magnitude do problema em países em desenvolvimen-
to, implementar linhas de tratamento, e sugerir que pacientes com rinite alérgica persistente 
devem ser avaliados para asma e vice-versa.4

Os sintomas da rinite alérgica, independentemente da presença de asma, determinam piora 
na qualidade de vida dos pacientes, uma vez que podem levar à fadiga, cefaléia, dificul-
dade de atenção e aprendizagem e a outros distúrbios sistêmicos como apnéia do sono. 
Na população pediátrica, pode haver déficit de atenção e hiperatividade.4 Juniper et al. 
desenvolveram e avaliaram questionários de qualidade de vida para aplicação em pacientes 
com rinoconjuntivite alérgica, com o objetivo de avaliar os problemas que adultos vivenciam 
em seu dia a dia, e verificaram que a utilização de tais questionários, com versões para cri-
anças e adolescentes, pode ser útil em estudos epidemiológicos, clínicos, bem como para o 
monitoramento de pacientes.6-8 É importante salientar, ainda, que a rinite alérgica é uma das 
causas da síndrome do respirador oral, que pode levar a repercussões adicionais posturais 
e cardíacas.4

Classificação9

• Rinites infecciosas (agudas, autolimitadas, causadas por vírus e menos frequente-
mente por bactérias);



• Rinite alérgica (forma mais comum, induzida por inalação de alérgeno em indivíduos 
sensibilizados);

• Rinite não alérgica não infecciosa (grupo heterogêneo, pacientes sem sinais de in-
fecção e sem sinais sistêmicos de inflamação alérgica. Exemplos: rinite induzida por 
drogas, rinite do idoso, rinite hormonal, rinite da gestação, rinite ocupacional não 
alérgica, rinite gustatória e rinite idiopática);

• Rinite mista (expressão significante em pacientes com rinite crônica, com mais de 
um agente etiológico, conhecido ou não).

Dados Importantes 

A prevalência de sintomas nasais no último ano foi de 37,2% (entre 26,3% e 49,9%) e 
16,2% (entre 15,4% e 27,9%) para rinoconjuntivite alérgica.10

As principais comorbidades associadas à rinite alérgica são: asma, conjuntivite alérgi-
ca, rinossinusite aguda, crônica, otite média com efusão e as alterações do desenvolvi-
mento craniofacial dos respiradores bucais em crianças, além de apneia e hipopneia 
obstrutiva do sono, tanto em crianças como em adultos.9

Tratamento

As rinites são tratadas tanto com medidas não farmacológicas como com medidas far-
macológicas. As medidas não farmacológicas visam reduzir a exposição do paciente 
aos agentes irritantes e/ou aos quais é sensibilizado.9 

Tratamento da rinite alérgica (ARIA)
Allergic Rhinitis and its Impact on Asthma5
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O que é Filtrair® Prevent? 

Filtrair® Prevent, celulose inerte micronizada, é composto de finas partículas que são 
aplicadas no interior do nariz por meio de um sistema exclusivo. Clinicamente, Filtrair® 
Prevent fornece proteção rápida e eficaz contra a rinite causada por alérgenos do ar, 
como ácaros, fungos, pólen e alérgenos de ani mais de estimação. Um método pat-
enteado garante a administração de uma dose eficaz na cavidade nasal. A aplicação 
de Filtrair® Prevent produz uma barreira de gel na mucosa que reveste as membranas 
nasais e atua como bloqueador dos alérgenos inalados na cavidade nasal.12,13

Composição

A hidroxipropilmetilcelulose (HPMC) é comumente utilizado como um aglutinante na 
indústria farmacêutica. No entanto, Mike James descobriu em 1998 que, se inalado pelo 
nariz, o pó formava um gel praticamente impermeável a muito irritantes e alérgenos 
presentes no ar. Outros tipos foram posteriormente testados, mas não com o mesmo 
efeito de barreira que o Filtrair® Prevent.12,13
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• Hidroxipropilmetilcelulose (HPMC) – substância inerte, não alergênica que forma 
uma barreira na mucosa nasal, que melhora a função de filtro contra alérgenos e 
poluição no trato respiratório superior. 12,13

•  Pó de hortelã - mantém aroma agradável e fresco.14

Benefícios

• Produzido a partir de compostos naturais.15

• Ação rápida: de 3 a 6 minutos. 13,16

• Duração média: 6 horas.17

• Sem efeitos colateriais conhecidos.18

• Adequado para gestantes, lactantes e crianças.*12,13,19

Benefícios

• Age no auxílio ao sistema de filtração evitando o contato do alérgeno com 
a mucosa respiratória.16

• Fornece proteção rápida contra os sintomas e eficaz contra a rinite cau-
sada por alérgenos do ar, como ácaros, fungos, pólen e pelos de animais 
de estimação.20

• Retém tanto as partículas menores como as maiores no trato superior, 
onde são mais facilmente expelidas.16

• Evita o desencadeamento da reação alérgica e os sintomas clássicos da 
rinite (coriza, espirros, prurido e obstrução nasal).21

• Interrompe a causa das alergias, ao invés de apenas tratar os sintomas.22

• Reduziu significativamente a necessidade de medicação de resgate; Filtrair® 
Prevent mostrou uma ação não-farmacológica na redução dos sintomas da 
rinite alérgica que foi comparável ao spray nasal de mometasona.18,23

• Não causa sonolência.9,10

• Embalagem para 30 dias (200 doses).

Como funciona Filtrair® Prevent12,13

Filtrair® Prevent começa a funcionar quando a celulose entra em contato com a muco-
sa nasal para formar uma barreira protetora semelhante a um gel. Isso evita a degra-
nulação dos mastócitos e a liberação de histamina. Como resultado, evita o desenca-
deamento da reação alérgica e os sintomas clássicos da rinite (coriza, espirros, prurido 
e obstrução nasal). O alívio dos sintomas pode ocorrer em minutos para muitos paci-
entes ou em menos de 3 horas para outros. O produto é comprovado para o alívio dos 
sintomas como espirros, coriza/coceira no nariz e olhos, bem como na inflamação 
nasal. Quem sofre de alergia grave pode combinar Filtrair® Prevent com seu tratamen-
to regular com medicamentos para obter alívio adicional. No entanto, nossos estudos 
demonstraram que muitos pacientes podem reduzir o uso de medicamentos para aler-
gia, prevenindo seus sintomas apenas com Filtrair® Prevent.

Um dos pesquisadores observou que “o grau de redução dos sintomas no presente 
estudo que utilizou o Filtrair® Prevent foi comparável, em estudo duplo-cego random-
izado, com os anti-histamínicos e os esteroides nasais”. 21

Em uma pesquisa sobre a avaliação do Filtrair® Prevent com consumidores, 97% dos 
que res ponderam afirmaram que comprariam o produto novamente.24

*A partir de 18 meses



Sem Filtrair® Com Filtrair®

Filtrair® 
Prevent Gel
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Contraindicações25

• Filtrair® Prevent: não é adequado para crianças menores de 18 meses. 
• Não use este produto se você é sensível à celulose e/ou hortelã. 
• Evite contato com os olhos. 

Se o produto entrar em contato com os olhos, lave com água. Para evitar contami-
nação, não use este produto por mais de uma pessoa. Poucos casos de reações alér-
gicas a este produto foram relatados. Relatos infrequentes foram recebidos de nariz 
entupido, coriza, espirros e dor de garganta. Se você tiver reações mais graves do que 
estes relatos, o uso do produto deve ser descontinuado imediatamente e se os sinto-
mas persistirem, consulte seu médico.

Evite o contato com feridas abertas.

Interações medicamentosas

Filtrair® Prevent não é um medicamento, e portanto, não possui anti-histamínicos, 
esteroides ou qualquer outra medicação. Filtrair® Prevent pode ser utilizado por: 
idosos, adultos, gestantes, lactantes e crianças. 12,13,19,25

Efeitos colaterais

Não há efeitos dversos conhecidos. Por ser livre de esteroides e anti-histamínicos, 
Filtrair® Prevent é frequentemente preferido aos medicamentos pelos pacientes. Estu-
dos reali zados em voluntários não revelam efeitos adversos graves ao utilizar Filtrair® 
Prevent. 12,13,18

Como utilizar Filtrair® Prevent12,13

O aplicador libera uma fina camada de celu-
lose micronizada que, ao entrar em contato 
com a musoca nasal, forma um filme para a 
retenção de alérgenos e poluição.

3A celulose 
passa pelo 
tubo até o 
aplicador.

2Quando o frasco  
é apertado, o ar 
força a celulose 
a entrar no tubo.

1

Para obter a máxima eficácia, é necessário manter uma camada constante de gel em 
todo o revestimento do nariz. Após assoar o nariz, portanto, é necessário administrar 
novamente Filtrair® Prevent para renovar a barreira. 12,13

A dose usual é uma aplicação da celulose micronizada em cada narina três vezes ao 
dia, podendo ser administrado com mais frequência ou duas aplicações por narina, o 
que pode acelerar o alívio dos sintomas, use quantas vezes for necessário.12,13

Filtrair® Prevent também pode ser usado como medida preventiva antes de entrar em 
um ambiente onde os alérgenos transportados pelo ar possam estar presentes. Fil-
trair® Prevent ajuda a fornecer proteção antes que os sintomas ocorram em situações 
como ir ao jardim, tirar o pó ou se a contagem de pólen estiver alta. 12,13

ESTUDOS CLÍNICOS

Estudos in vitro:
A quantidade de Der p1 (ácaro da poeira doméstica) que se difundiu através do gel de 
celulose e gel de ágar foram comparados com o teor de alérgeno basal em 15, 30, 45, 
60, 180 e 300 minutos após a aplicação da solução alergênica por Diethart e cols.20



Houve uma redução significativa na quantidade de Der p1 que se difundiu através do 
HPMC [Filtrair® Prevent] comparado ao controle em todos os tempos. Apenas 0,76% 
do alérgeno passou através da camada de celulose após 15 minutos. Após 360 
minutos, apenas 14% da linha de base de Der p1 cruzou o gel de celulose enquanto 
100% passaram pela camada de ágar. Este trabalho demonstrou que, in vitro, a celu-
lose, em comparação com o gel de agar é eficiente na formação de uma barreira con-
tra os ácaros da poeira doméstica.20 

Um fator importante que influencia a deposição de partículas de HPMC é a natureza 
higroscópica da celulose micronizada, que faz com que ele absorva umidade. Estudo 
realizado por Swell e col16 indica que o tamanho do HPMC aumenta em aproximada-
mente 14%. As partículas de HPMC absorvem água dos cílios nasais e aumentam de 
diâmetro, fazendo com que se depositem em uma posição mais superior dentro do 
trato nasal.12,13

Esta formulação especial do HPMC age na restauraração do sistema de filtração evitan-
do o contato do alérgeno com a mucosa respiratória. O HPMC tem sua ação porque 
cria um material semelhante a um gel que imita o muco real do trato nasal. O muco 
é o meio de filtração essencial na região do trato nasal frequentemente ausente ou 
de baixa qualidade em pacientes que sofrem de rinite alérgica intermitente. Em geral, 
partículas maiores que 5 μm se depositam nas vias aéreas superiores, enquanto as 
partículas menores têm maior probabilidade de seguir as linhas de fluxo para o trato 
respiratório inferior. O HPMC [Filtrair® Prevent], desta forma, retém tanto as partículas 
menores como as maiores no trato superior, onde são mais facilmente expelidas.16

A rinite alérgica era classificada segundo a exposição ao alérgeno em sazonal ou pe-
rene. Atualmente a iniciativa ARIA propõe uma classificação com base na duração dos 
sintomas em intermitente ou persistente e, de acordo com a gravidade dos sintomas e 
seu impacto na qualidade de vida, em leve ou moderada/grave.5

Para os estudos sobre a eficácia de medicamentos, assim como seus perfis de se-
gurança e aceitabilidade, a rinite alérgica intermitente (RAI) mostra-se um excelente 
modelo, uma vez que sua fisiopatologia e seu quadro clínico ocorrem em uma deter-
minada época do ano (polinização das gramíneas) e, caracteristicamente têm compro-
metimento ocular (rinoconjuntivite alérgica).5

Por este motivo, há mais estudos do HPMC [Filtrair® Prevent] para a prevenção da rini-
te alérgica, utilizando este modelo.

Estudos in vivo:
Em um estudo duplo-cego, randomizado, controlado com placebo (lactose), 97 volun-

tários foram avaliados em relação ao uso de medicações de resgate, durante a estação 
de polinização de quatro semanas. Foi utilizado o escore de Likert para sete sintomas 
e foi permitido o uso de qualquer medicação para o controle dos sintomas.18

Observou-se significantemente menor uso de medicações no grupo Filtrair® Prevent, 
sem que fosse observado nenhum efeito adverso. (Figura 1)18 
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Figura 1

Emberlin e cols. (2007)22 avaliaram, em estudo duplo-cego, randomizado, controla-
do com placebo com 15 voluntários com rinite alérgica persistente e alergia à poeira 
doméstica, diagnosticada por prick test.

O desencadeamento foi realizado com o equivalente a 5µg de Der p1 e 5µg of Der f1 
por grama com um carreador inerte. Foram realizadas avaliações clínicas basais e em 
intervalos regulares de 6,5 horas e depois 2 vezes até 24 horas.22



Observou-se melhora significativa dos sintomas no grupo Filtrair® Prevent. O controle 
completo dos sintomas foi 2,5 vezes melhor do que no grupo placebo. (Figura 2)22
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Figura 2

Aberg e cols. (2010)21 avaliaram 53 pacientes de 5 a 18 anos (n  Filtrair® Prevent = 25) 
em estudo duplo-cego, controlado com placebo.

Seis pacientes não responderam ao tratamento, oito apresentaram irritação no nariz/
garganta, um abandonou o tratamento e um utilizou esteroide nasal (todos do grupo 
placebo). 21

No grupo Filtrair® Prevent houve redução significativa dos sintomas espirros e coriza, 
melhora na obstrução nasal e nos sintomas das vias aéreas inferiores. (Figura 3) 21
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Figura 3

Questão Tratamento Taxa média de 
sintomas p-value

Espirros
Placebo 2.31 .060

Ativo 1.91

Coriza
Placebo 2.56 0.017

Ativo 2.03

Entupimento nasal
Placebo .42 0.24

Ativo 2.13

Sintomas oculares
Placebo 2.26 0.53

Ativo 2.11

Via aérea inferior
Placebo .63 0.48

Ativo 1.47

Soma de todos os 
sintomas

Placebo 11.170 0.97

Ativo 9.66

Soma dos sintomas 
nasais

Placebo 7.69 0.033

Ativo 6.07

Para avaliar a qualidade de vida dos pacientes com rinite alérgica, foram estudados 
30 pacientes randomizados para o uso de Filtrair® Prevent ou placebo.24 As avaliações 
foram semanais durante um período de 4 semanas, utilizando-se uma escala de 0 (sem 
efeitos adversos) a 6 (efeitos adversos graves tanto antes como após o tratamento), 
além da avaliação dos sintomas.26

No primeiro grupo, observou-se uma melhora significativa dos sintomas de coriza e 
obstrução nasal.26

Dinâmica dos sintomas alérgicos da rinite em pacientes que receberam Filtrair
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Uma dúvida que surge ao se aplicar uma subs tância na mucosa nasal é a sua in-
terferência na ação mucociliar. Para ava liar a ação de Filtrair® Prevent no clearance 
mucociliar, foi utilizado um corante (Edicol Orange 3% + CaHPO42H20 97%) em 100 
participantes com média de idade de 8,2 anos. O clearance mucociliar foi avaliado an-
tes do uso do Filtrair® Prevent e 2 dias após o término do tratamento (6 semanas). 27

Observou-se uma melhora significativa do clearance mucociliar (de 39 min para 18,15 
min) e do PNIFR (pico de fluxo nasal inspiratório). O tempo médio do clearance foi 
reduzido de 55,23 min para 21,2 min. Todas as 55 crianças, exceto 5, que iniciaram o 
estudo com clearance mucociliar anormal, obtiveram melhora no clearance.27

Não foram relatados efeitos adversos.

Para avaliar o uso de medicações de resgate, foram avaliados 97 pacientes com média 
de idade de 18 anos.18

A quantidade de medicação de resgate usada pelo grupo placebo (geral e individual, 
por exemplo, anti-histamínicos, sprays nasais e colírios) foi significativamente maior do 
que o usado pelo grupo ativo (Filtrair® Prevent). Nenhuma diferença significativa en-
contrada nas pontuações dos sintomas para os dois grupos. Filtrair® Prevent reduziu 
significativamente a necessidade de medicação de resgate; Filtrair® Prevent mostrou 
uma ação não-farmacológica na redução dos sintomas da rinite alérgica que foi com-
parável ao spray nasal de mometasona.18,23

Foi realizada uma revisão sistemática sobre o uso do Filtrair® Prevent em pacientes 
com rinite alérgica com desfechos que incluíram o relato de sintomas por voluntários 
adultos e crianças (espirros, coceira, nariz entupido, etc.) por meio de questionários; 
prevenção de sintomas quando provocados por alérgenos em aerossol; uso con-
comitante de medicação de resgate e medição do fluxo de ar inspiratório através da 
mucosa, bem como a liberação de ECP (enzima catiônica eosinofílica) nas lavagens 
nasais. O produto foi relatado como seguro e bem tolerado por todos os voluntário. 28

Estudo com 64 pacientes divididos em dois grupos de 32 pacientes. Filtrair® Prevent 
foi usa do para o primeiro grupo e mometasona para o segundo grupo por 4 semanas. 
A gravidade dos espirros, coriza, lacrimejamento, congestão nasal, coceira nos olhos e 
garganta arranhada foram avaliados no início do estudo, e também 14 e 28 dias após o 
tratamento na forma de um estudo cego. A eficácia do spray nasal de Filtrair® Prevent 
foi comparável ao spray nasal de mometasona para controlar os sintomas da rinite 
alérgica. Portanto, o spray nasal de Filtrair® Prevent pode ser uma alternativa adequa-
da para corticosteroides nasais em crianças maiores de 18 meses, mulheres gestantes 
e lactantes.23
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Filtrair® Prevent, 800mg, Celulose em pó natural inerte e pó de hortelã. Uso adulto/pediátrico (acima de 18 meses). Indicações: Filtrair® 
Prevent é um spray nasal em pó que se transforma em película protetora, criando uma barreira para proteger a mucosa nasal dos antígenos 
e alérgenos transportados pelo ar e polui ção, capazes de provocar sintomas da rinite alérgica, agindo a partir de 3 a 6 minutos. Deve ser 
aplicado 2 a 3 vezes por dia para manter uma barreira eficaz que pode durar até 6 horas por aplicação. Pode ser usado concomitantemente 
a outros sprays nasais. Este produto é contraindicado em histórico de alergia a celulose e/ou menta e crianças abaixo de 18 meses. Evite o 
contato com os olhos e feridas abertas. 
Registro ANVISA nº 80462650001.

Material produzido e distribuído com exclusividade pelo Zambon Laboratórios Farmacêuticos Ltda. Material distribuído exclusivamente a 
profissionais da saúde. O Zambon proíbe a divulgação, reprodução ou cópia, no todo ou em parte deste material, sob quaisquer formas ou 
por quaisquer meios (eletrônico, mecânico, gravação, fotocópia ou outros) pois, é de uso pessoal cujo acesso foi, pela Zambon, autorizado.

Referencias da Capa: 1. PMB UNIDADES - MAT Dez’20 - Mercado Total - Filtro Classe Terapêutica IV: K01B1 + R01A1 + R01A7 + R04A + V01A. 2. Josling P, Stead-
man S. Use of Cellulose Powder for the Treatment of Seasonal Allergic Rhinitis. Advances in Therapy. 003; 20(4):p213-219. 3. Joslin P, Church MK, Todor A. Popov 
TA. In vitro study of the adsorption of 2.5 μm particles (PM2.5) by hydroxy-propyl-methyl-cellulose powder (HPMC). Poster apresentado no Congresso AAAAI em São 
Francisco, Estados Unidos da America em Fevereiro de 2019. 4. Emberlin JC, Lewis RA. A double blind, placebo-controlled cross over trial of cellulose powder by 
nasal provocation with Der p1 and Der f1. Curr Med Res Opin. 2007 Oct;23(10):2423-31. doi: 10.1185/030079907X231144.


