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Fluticasona e Salmeterol Inalação Oral
pronunciado como (floo tik' a sone) (sal me' te papel)

por que este medicamento é prescrito?

A combinação de fluticasona e salmeterol (Advair Diskus, Advair HFA, AirDuo Respiclick) é usada para tratar 
dificuldade em respirar, chiado, falta de ar, tosse e aperto no peito causados   pela asma. A combinação de 
fluticasona e salmeterol (Advair Diskus) também é usada para prevenir e tratar sibilos, falta de ar, tosse e 
aperto no peito causados   por doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC; um grupo de doenças pulmonares 
que inclui bronquite crônica e enfisema). A combinação de fluticasona e salmeterol (Advair Diskus) é utilizada 
em adultos e crianças com idade igual ou superior a 4 anos. A combinação de fluticasona e salmeterol (Advair 
HFA, AirDuo Respiclick) é utilizada em crianças com idade igual ou superior a 12 anos. A fluticasona está em 
uma classe de medicamentos chamados esteróides. Funciona reduzindo o inchaço nas vias aéreas. Salmeterol 
está em uma classe de medicamentos chamados betaagonistas de ação prolongada (LABAs). Funciona 
relaxando e abrindo as passagens de ar nos pulmões, facilitando a respiração.

como este medicamento deve ser usado?

A combinação de fluticasona e salmeterol vem como um pó e como uma solução de inalação para inalar pela boca usando 

um inalador especialmente projetado. Geralmente é usado duas vezes ao dia, de manhã e à noite, com cerca de 12 horas 

de intervalo. Use fluticasona e salmeterol aproximadamente nos mesmos horários todos os dias. Siga as instruções no 

rótulo da receita com cuidado e peça ao seu médico ou farmacêutico para explicar qualquer parte que você não entenda. 

Use fluticasona e salmeterol exatamente como indicado. Não use mais ou menos dele ou use-o com mais frequência do 

que o prescrito pelo seu médico.

Converse com seu médico sobre como você deve tomar seus outros medicamentos orais ou inalatórios para asma durante 

o tratamento com salmeterol e fluticasona inalação. Se você estiver usando regularmente um inalador beta-agonista de 

ação curta, como o albuterol (Proventil, Ventolin), seu médico provavelmente lhe dirá para parar de usá-lo regularmente, 

mas continuar a usá-lo para tratar ataques súbitos de sintomas de asma. Siga estas instruções cuidadosamente. Não altere 

a maneira como você usa nenhum dos seus medicamentos ou pare de tomar qualquer um dos seus medicamentos sem 

falar com seu médico.

Não use fluticasona e salmeterol durante um ataque de asma ou DPOC. O seu médico irá prescrever um inalador de 

ação curta para usar durante os ataques.
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A inalação de fluticasona e salmeterol controla os sintomas de certas doenças pulmonares, mas não cura essas 

condições. Pode levar uma semana ou mais antes de você sentir todos os benefícios da fluticasona e salmeterol. 

Continue a usar fluticasona e salmeterol mesmo que se sinta bem. Não pare de usar fluticasona e salmeterol sem 

falar com seu médico. Se você parar de usar a inalação de fluticasona e salmeterol, seus sintomas podem retornar.

Antes de usar a inalação de fluticasona e salmeterol (Advair Diskus, Advair HFA ou AirDuo Respiclick) pela primeira vez, leia 

as instruções escritas da embalagem que o acompanham. Observe atentamente os diagramas e as instruções da 

embalagem e certifique-se de que reconhece todas as partes do inalador. Peça ao seu médico, farmacêutico ou terapeuta 

respiratório para lhe mostrar como usar o inalador. Pratique o uso do seu inalador enquanto eles assistem, para ter 

certeza de que está fazendo isso da maneira certa.

Se seu filho estiver usando fluticasona e salmeterol inalação, certifique-se de que ele saiba como usá-lo. Observe seu 

filho cada vez que usar o inalador para ter certeza de que o está usando corretamente.

Nunca expire no inalador, desmonte o inalador ou lave o bocal ou qualquer parte do inalador. 
Mantenha o inalador seco. Não use o inalador com espaçador.

Peça ao seu farmacêutico ou médico uma cópia das informações do fabricante para inalação de fluticasona e 

salmeterol (Advair Diskus, Advair HFA ou AirDuo Respiclick) para o paciente.

outros usos para este medicamento

Este medicamento pode ser prescrito para outros usos; Pergunte ao seu médico ou farmacêutico para mais informações.

Que precauções especiais devo seguir?

Antes de usar a inalação oral de fluticasona e salmeterol,

informe o seu médico e farmacêutico se você é alérgico à fluticasona (Flonase, Flovent), salmeterol (Serevent), qualquer 
outro medicamento, proteína do leite, qualquer alimento ou qualquer um dos ingredientes da inalação oral de fluticasona e 
salmeterol. Pergunte ao seu farmacêutico ou verifique as informações do paciente para obter uma lista dos ingredientes.

informe o seu médico se você usar outro LABA, como formoterol (Perforomist, em Dulera, em Symbicort) ou 
salmeterol (Serevent, em Advair). Esses medicamentos não devem ser usados   com inalação de fluticasona e 
salmeterol. Seu médico lhe dirá qual medicamento você deve usar e qual medicamento você deve parar de usar.

informe ao seu médico e farmacêutico quais outros medicamentos prescritos e não prescritos, vitaminas, 
suplementos nutricionais e produtos à base de plantas que você está tomando. Certifique-se de mencionar 
qualquer um dos seguintes: certos antifúngicos, como itraconazol (Onmel, Sporanox) e cetoconazol; 
betabloqueadores como atenolol (Tenormin), labetalol (Trandate), metoprolol (Lopressor, Toprol XL), nadolol 
(Corgard) e propranolol (Inderal); claritromicina (Biaxin, em Prevpac); diuréticos ('pílulas de água'); inibidores da 
protease do HIV, como atazanavir (Reyataz), indinavir (Crixivan), nelfinavir (Viracept), ritonavir (Norvir) e 
saquinavir (Invirase); outros medicamentos para asma ou DPOC; medicamentos para convulsões; metronidazol 
(Flagyl); nefazodona; e telitromicina (Ketek; não mais disponível nos EUA). Informe também o seu médico e 
farmacêutico se estiver tomando os seguintes medicamentos ou parou de tomá-los nas últimas 2 semanas: 
antidepressivos como amitriptilina, amoxapina, clomipramina (Anafranil), desipramina (Norpramin), doxepina 
(Silenor), imipramina (Tofranil) , nortriptilina (Pamelor), protriptilina (Vivactil) e trimipramina (Surmontil); e 
monoamina oxidase (MAO)
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inibidores, incluindo isocarboxazida (Marplan), linezolida (Zyvox), azul de metileno, fenelzina (Nardil), selegilina 
(Eldepryl, Emsam, Zelapar) e tranilcipromina (Parnate). Muitos outros medicamentos também podem interagir com 
fluticasona e salmeterol, portanto, informe o seu médico sobre todos os medicamentos que você está tomando, mesmo 
aqueles que não aparecem nesta lista. Seu médico pode precisar alterar as doses de seus medicamentos ou monitorá-
lo cuidadosamente quanto a efeitos colaterais.

informe o seu médico se você ou alguém da sua família tem ou já teve osteoporose (uma condição na qual os 
ossos se tornam fracos e frágeis), e se você tem ou já teve pressão alta, batimentos cardíacos irregulares, 
convulsões, hipertireoidismo (tireoide hiperativa ), diabetes, tuberculose (TB), catarata (turvação do cristalino 
do olho), glaucoma (uma doença ocular), qualquer condição que afete seu sistema imunológico ou doença 
hepática ou cardíaca. Informe também o seu médico se tiver uma infecção ocular por herpes ou qualquer 
outro tipo de infecção e se fumar ou usar produtos de tabaco.

informe o seu médico se estiver grávida, planeia engravidar ou está a amamentar. Se você engravidar 
enquanto estiver usando fluticasona e salmeterol, ligue para o seu médico.

se estiver a ser submetido a uma cirurgia, incluindo cirurgia dentária, informe o seu médico ou dentista que está a 
tomar fluticasona e salmeterol.

informe o seu médico se nunca teve varicela ou sarampo e não foi vacinado contra estas infecções. 
Fique longe de pessoas doentes, especialmente pessoas com varicela ou sarampo. Se você estiver 
exposto a essas infecções ou se desenvolver sintomas dessas infecções, chame seu médico 
imediatamente. Você pode precisar tomar uma vacina (injeção) para protegê-lo dessas infecções.

Que instruções dietéticas especiais devo seguir?

Converse com seu médico sobre comer toranja ou beber suco de toranja enquanto estiver tomando este medicamento.

o que devo fazer se me esquecer de uma dose?

Pule a dose esquecida e continue seu esquema de dosagem regular. Não inale uma dose dupla para 
compensar a esquecida.

Quais efeitos colaterais esse medicamento pode causar?

Fluticasona e salmeterol podem causar efeitos colaterais. Informe o seu médico se algum destes 
sintomas for grave ou não desaparecer:

nariz a pingar

espirrando

dor de garganta

irritação na garganta

Sinusite

dor de cabeça

náusea

vômito

diarréia

dor de estômago
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dores musculares e ósseas

tontura

fraqueza

cansaço

sudorese

dor de dente

agitação de uma parte do seu corpo que você não pode controlar

problemas de sono

Alguns efeitos secundários podem ser graves. Se sentir algum dos seguintes efeitos 
secundários, contacte o seu médico imediatamente:

tosse, chiado ou aperto no peito que começa logo após a inalação de fluticasona e salmeterol

urticária

irritação na pele

inchaço da face, garganta, língua, lábios, mãos, pés, tornozelos ou pernas

asfixia ou dificuldade em engolir

rouquidão

respiração ruidosa e aguda

batimentos cardíacos acelerados ou irregulares

desmaio

dor no peito

tosse

queimação ou formigamento nas mãos ou pés

manchas brancas na boca

febre, calafrios e outros sinais de infecção

A fluticasona e o salmeterol podem fazer com que as crianças cresçam mais lentamente. O médico do seu filho irá monitorar 

cuidadosamente o crescimento do seu filho. Converse com o médico do seu filho sobre os riscos de dar este medicamento ao seu filho.

A fluticasona e o salmeterol podem aumentar o risco de desenvolver glaucoma ou catarata. Você provavelmente 

precisará fazer exames oftalmológicos regulares durante o tratamento com fluticasona e salmeterol. Informe o seu 

médico se tiver algum dos seguintes: dor, vermelhidão ou desconforto nos olhos; visão turva; ver halos ou cores 

brilhantes ao redor das luzes; ou quaisquer outras alterações na visão. Converse com seu médico sobre os riscos de usar 

este medicamento.
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Fluticasona e salmeterol podem aumentar o risco de desenvolver osteoporose. Converse com seu médico 

sobre os riscos de usar este medicamento.

Fluticasona e salmeterol podem causar outros efeitos colaterais. Ligue para o seu médico se tiver algum problema 

incomum ao usar este medicamento.

Se você sentir um efeito colateral grave, você ou seu médico podem enviar um relatório on-line ao programa 

MedWatch Adverse Event Reporting da Food and Drug Administration (FDA)

(http://www.fda.gov/Safety/MedWatch [http://www.fda.gov/Safety/MedWatch]) ou por telefone 
(1-800-332-1088).

o que devo saber sobre armazenamento e descarte deste medicamento?

Mantenha este medicamento no recipiente em que veio, bem fechado e fora do alcance das crianças. Armazene-o em 

temperatura ambiente e longe da luz solar, excesso de calor e umidade (não no banheiro). Converse com seu farmacêutico 

sobre o descarte adequado de seu medicamento.

É importante manter todos os medicamentos fora da vista e do alcance das crianças, pois muitos recipientes (como 

guarda-chuvas semanais e aqueles para colírios, cremes, adesivos e inaladores) não são resistentes a crianças e crianças 

pequenas podem abri-los facilmente. Para proteger as crianças pequenas de envenenamento, sempre feche as tampas de 

segurança e coloque imediatamente o medicamento em um local seguro – um que seja alto e longe e fora de sua vista e 

alcance.http://www.upandaway.org [http://www.upandaway.org]

Medicamentos desnecessários devem ser descartados de maneira especial para garantir que animais de estimação, crianças e outras 

pessoas não possam consumi-los. No entanto, você não deve jogar este medicamento no vaso sanitário. Em vez disso, a melhor 

maneira de descartar seus medicamentos é por meio de um programa de devolução de medicamentos. Converse com seu 

farmacêutico ou entre em contato com o departamento de lixo/reciclagem local para saber mais sobre os programas de devolução em 

sua comunidade. Consulte o site de Descarte Seguro de Medicamentos da FDA (http://goo.gl/c4Rm4p [http://goo.gl/c4Rm4p]) para 

obter mais informações se você não tiver acesso a um programa de devolução.

n caso de emergência/sobredosagem

Em caso de overdose, ligue para a linha de ajuda de controle de envenenamento em 1-800-222-1222. As informações também estão 

disponíveis on-line emhttps://www.poisonhelp.org/help [https://www.poisonhelp.org/help]. Se a vítima tiver desmaiado, tiver uma 

convulsão, tiver dificuldade para respirar ou não puder ser acordada, ligue imediatamente para os serviços de emergência no 911.

Os sintomas de sobredosagem podem incluir o seguinte:

convulsões

dor no peito

tontura

desmaio

visão embaçada

batimentos cardíacos rápidos, acelerados ou irregulares
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nervosismo

dor de cabeça

agitação de uma parte do seu corpo que você não pode controlar

cãibras musculares ou fraqueza

boca seca

náusea

cansaço excessivo

falta de energia

dificuldade em adormecer ou permanecer dormindo

Quais outras informações devo saber?

Mantenha todas as consultas com seu médico e seu oftalmologista.

Não deixe ninguém usar sua medicação. Pergunte ao seu farmacêutico qualquer dúvida que tenha sobre o 

reabastecimento de sua receita.

É importante que você mantenha uma lista escrita de todos os medicamentos prescritos e não prescritos (sem 

receita) que você está tomando, bem como quaisquer produtos como vitaminas, minerais ou outros suplementos 

alimentares. Você deve trazer esta lista sempre que for ao médico ou se for internado em um hospital. Também é 

uma informação importante para levar com você em caso de emergência.

nomes de rands

Advair®Diskus

Advair®HFA

AirDuo®Respiclick
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