
Medicamento 
de escolha 
para rinite 
alérgica1,2

Clinicamente 
comprovado 
em estudos 
com mais de

4600
pacientes1,3,4

Contraindicações: alergia ao cloridrato de azelastina, propionato de fluticasona ou a qualquer dos componentes do medicamento. Dymista® 

é contraindicado para menores de 6 anos. Interações: deve-se ter cautela ao administrar propionato de fluticasona concomitantemente com 
inibidores muito potentes do citocromo P450 3A4 (inibidores de protease, por exemplo, ritonavir).

Dymista® Spray Nasal (cloridrato de azelastina e propionato de fluticasona). Indicações: alívio dos sintomas da rinite alérgica sazonal (febre do feno) moderada 
e grave; rinite alérgica crônica (resfriado alérgico crônico); alívio de sintomas alérgicos, como: corrimento nasal, coriza, espirros, coceira nasal ou nariz entupido, 
lacrimejamento e olhos vermelhos. Contraindicações: alergia ao cloridrato de azelastina, propionato de fluticasona ou a qualquer dos componentes do 
medicamento. Dymista® é contraindicado para menores de 6 anos. Precauções e advertências: deve-se consultar o médico ou farmacêutico antes de se utilizar 
Dymista® em caso de cirurgia ou de infecção recente de nariz, em casos de tuberculose ou outra infecção não medicada, se houve mudanças na visão ou no 
histórico de aumento de pressão ocular, glaucoma e/ou catarata, e/ou doenças raras como a coriorretinopatia cerosa central; em caso de hepatopatia grave ou 
problemas de restrição de glândulas suprarrenais. Podem ocorrer efeitos sistêmicos de corticosteroides nasais, particularmente se prescritos em altas doses e por 
períodos prolongados. Tais efeitos são muito menos prováveis que com os corticoides orais, podem variar em cada paciente e entre diferentes preparações com 
corticoides. Os potenciais efeitos sistêmicos podem incluir: síndrome de Cushing, manifestações Cushingoides, supressão adrenal, retardo do crescimento em 
crianças e adolescentes, catarata, glaucoma e, mais raramente, uma série de efeitos psicológicos ou comportamentais, incluindo hiperatividade psicomotora, 
distúrbios do sono, ansiedade, depressão ou agressividade (particularmente em crianças). Dymista® contém cloreto de benzalcônio, um irritante que pode causar 
reações cutâneas e mucosas. O contato do medicamento com os olhos deve ser evitado. Interações: deve-se ter cautela ao administrar propionato de fluticasona 
concomitantemente com inibidores muito potentes do citocromo P450 3A4 (inibidores de protease, por exemplo, ritonavir). O uso concomitante de fluticasona 
intranasal e ritonavir pode levar ao aumento da concentração sistêmica da fluticasona, resultando em redução acentuada de concentrações séricas de cortisol. 
Um estudo de interação medicamentosa realizado com indivíduos saudáveis demonstrou que ritonavir pode aumentar significantemente a concentração de 
propionato de fluticasona no plasma, resultando em uma marcante redução das concentrações séricas de cortisol. Durante o uso pós-comercialização, houve 
relatos de interações medicamentosas significantes em pacientes usando propionato de fluticasona intranasal ou inalado e ritonavir, resultando em efeitos sistêmicos 
de corticosteroides. A combinação deve ser evitada, a menos que o benefício ultrapasse o risco aumentado dos efeitos colaterais dos glicocorticoides sistêmicos. 
Tratamento concomitante com outros inibidores da CYP 3A4, incluindo produtos que contêm cobicistato, também pode aumentar o risco de efeitos colaterais 
sistêmicos. A combinação deve ser evitada, a não ser que o benefício supere o risco de efeito colateral sistêmico de corticosteroide e, neste caso, os pacientes 
devem ser monitorados quanto aos efeitos colaterais sistêmicos por corticosteroides. Estudos demonstraram que outros inibidores do citocromo P450 3A4 produzem 
aumento insignificante (eritromicina) ou pequeno (cetoconazol) da exposição sistêmica ao propionato de fluticasona, sem reduções significativas nas concentrações 
séricas de cortisol. Gestação/Lactação: Categoria de risco na gravidez: C. Dymista® não deve ser utilizado por grávidas sem orientação médica ou do cirurgião-
dentista. Não existem dados, ou apenas dados limitados, quanto ao uso de cloridrato de azelastina e propionato de fluticasona em grávidas, portanto, Dymista® 
deve ser usado durante a gravidez apenas se o benefício potencial superar o risco potencial ao feto. Não se sabe se o cloridrato de azelastina e seus metabólitos, 
ou o propionato de fluticasona e seus metabólitos, administrados por via nasal, são excretados no leite humano. Como muitos medicamentos são excretados no 
leite materno humano, deve-se ter cuidado ao administrar Dymista® para lactantes. Efeitos sobre a capacidade de dirigir e operar máquinas: Efeitos como 
fadiga, cansaço, exaustão, tonturas ou fraqueza podem ser causados pela própria doença tratada, mas também podem ocorrer com o uso de Dymista®, portanto 
recomenda-se evitar essas situações, pois a capacidade de conduzir e utilizar máquinas pode ser prejudicada. O consumo de álcool pode aumentar estes efeitos, 
bem como medicamentos depressores do sistema nervoso central. Idosos: não há necessidade de ajuste de dose para idosos. Reações adversas: as reações mais 
comuns com o uso de Dymista® foram: sangramento nasal, dor de cabeça, disgeusia, odor desagradável. Reações incomuns incluem: desconforto nasal, espirros, 
ressecamento do nariz e garganta, tosse e irritação da garganta. Reação rara inclui: boca seca. Reações muito raras incluem: hipersensibilidade, angioedema, 
broncoespasmos, tonturas, sonolência e sintomas de aumento da pressão intraocular, catarata, perfurações do septo nasal, erosão da mucosa, náuseas, exantemas, 
prurido e urticária, fadiga e fraqueza. Reações com frequência desconhecida incluem: visão borrada, úlceras nasais. Posologia: a dose recomendada para adultos 
e crianças acima de 6 anos é de um jato em cada narina duas vezes ao dia. A duração do tratamento deve corresponder ao período em que os sintomas da rinite 
alérgica estiverem presentes. Via de administração: nasal. Venda sob prescrição médica. Registro MS: 1.8830.0058. Mylan Laboratórios Ltda. SAC 0800-020 0817. 
Material destinado aos profissionais de saúde habilitados a prescrever ou dispensar medicamentos. Para informações mais detalhadas recomenda-se a leitura da 
bula na íntegra. 

Abreviações: AR: Allergic rhinitis; rT7SS: Reflective total of 7 symptom scores; rTNSS: Reflective total nasal symptom scores; F.P: Fluticasone propionate; ARIA: Allergic Rhinitis and its 
Impact on Asthma; INS: Intranasal steroids; OAH: Oral antihistamines; PAR: Perennial Allergic Rhinitis; SAR: Seasonal Allergic Rhinitis; LS: Least Square 

Referências: 1. Carr et al. A novel intranasal therapy of azelastine with fluticasone for the treatment of allergic rhinitis. J Allergy Clin Immunol. 2012; 129(5): 1282-1289. 2. Leung et al. 
MP29-02: A major advancement in the treatment of allergic rhinitis. J Allergy Clin Immunol. 2012; 129(5): 1216. 3. Meltzer E et al. Clinically Relevant Effect of a New Intranasal Therapy 
(MP29-02) in Allergic Rhinitis Assessed by Responder Analysis. Int Arch Allergy Immunol 2013;161:369-77. 4. Price et al. A New Therapy (MP29-02) Is Effective for the Long-Term Treatment of 
Chronic Rhinitis. J Investig Allergol Clin Immunol. 2013; Vol. 23(7): 495-503. 5. Bousquet et al: Onset of action for intranasal Azelastine-Fluticasone Propionate versus Oral loratadine with 
intranasal Fluticasone propionate. Presented at ACAAI 2017, 26-30 October, Boston. 6. Brozek J et al. Allergic Rhinitis and its Impact on Asthma (ARIA) Guidelines - 2016 Revision. JACI 
2017; DOI:10.1016/j.jaci.2017.03.050. 7. Dymista -Bula do Profissional de  Saúde.

AO PERSISTIREM OS SINTOMAS O MÉDICO DEVERÁ SER CONSULTADO. 
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•		Duas	vezes	mais	eficaz	do que 
um CIN3

•		Dymista® promove alívio 
significativo	dos	sintomas	em até 
5 minutos5

•		Perfil	de	segurança	similar ao 
dos tratamentos padrão1

•		Elegível para todos os tipos de 
rinite alérgica7

•		Recomendado	pela	Diretriz	ARIA6

•	1	spray/narina	duas	vezes	ao	dia7

•	Indicado	a	partir	dos	6	anos	de	
idade7

M.S.:1.8830.0058.002-2

cloridrato de azelastina + 
propionato de fluticasona



Dymista® é o tratamento recomendado6

•	 Dymista® é mais rápido que o CIN6

•	 CIN	é	o	tratamento	recomendado	vs	CIN+AHO	em	PAR6

•	 CIN	é	tão	recomendado	como	CIN+AHO	em	SAR6

Dymista® é o medicamento de escolha 
para a RA2

Confirmado	
pela	Diretriz	
ARIA 20166

cloridrato de azelastina + 
propionato de fluticasona


