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Os glicocorticoides representam decisivo instrumento terapêutico no manejo de inúmeras 

patologias. Na rinite, por exemplo, sua ação vasoconstritora, antialérgica e anti-inflamatória 

promovem rápido alívio dos sintomas, como coriza e espirros. No entanto, é sabido que seu uso 

deve ser limitado por conta da existência de importantes afeitos adversos. Inúmeras pesquisas 

têm revelado que o uso indiscriminado de medicamentos é um problema de saúde pública. 

Mesmo que, por um lado tal prática pode, de certa forma, apresentar benefícios ao aliviar a 

procura no saturado Sistema Único de Saúde (SUS), por outro, pode originar sérios riscos à 

saúde, que vão desde as mais simples reações adversas até as mais graves intoxicações. Dessa 

forma, o estudo traz como objetivos a detecção do perfil farmacológico do uso de 

corticosteroides por indivíduos que apresentam rinite alérgica, levando-se em consideração a 

identificação das causas do uso indiscriminado de corticosteroides por indivíduos que 

apresentam rinite alérgica, além da discussão do que essa prática pode acarretar nos indivíduos 

em geral e a avaliação da prevalência e as características associadas ao uso indiscriminado de 

corticosteroides entre os indivíduos. Trata-se de uma pesquisa exploratória com abordagem 

qualitativa, que utilizará como instrumento de coleta de dados um questionário semi-

estruturado que será aplicado em uma farmácia do município de Feira de Santana-Ba. Espera-

se a partir deste trabalho conhecer os fatores que acarretam o uso indiscriminado dos 

corticosteroides em relação a rinite alérgica, com ênfase nas medidas de correção do tratamento 

farmacoterapêutico e na redução da constância dos agravos de saúde causados por esta prática. 
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