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radiografias, tomografias e ressonância magnética ajudam no diagnóstico?
existem exames de sangue que podem ajudar?
qual é o especialista que devemos procurar?
posso melhorar minha qualidade de vida mesmo tendo rinite alérgica?
preciso me desfazer do animal de estimação? 
quais são os métodos terapêuticos mais utilizados no tratamento da 
rinite alérgica?
os remédios antialérgicos curam a rinite?
por que tenho que forrar os colchões e travesseiros com capas 
impermeáveis?
quais medidas preventivas são utilizadas para proteger as vias
respiratórias dos alérgicos?
a limpeza da casa resolve o problema da poeira?
a poeira doméstica é causa exclusiva da rinite?
poluição é uma causa importante de rinite?
remédios podem causar crises de rinite?
o uso de remédios para desentupir o nariz faz mal ao organismo?
o leite de vaca pode causar rinite?
o que é a vacina para alergia?
qual é a diferença entre vacina e dessensibilização?
o que faz piorar a rinite?
as chamadas vacinas (imunoterapia dessensibilizante) sempre funcionam?
a rinite pode desaparecer com o passar dos anos?
conselhos de pessoas leigas e de outros doentes ajudam?
como posso recuperar minha qualidade de vida?
o olfato e o paladar podem ser recuperados com o tratamento?
qual a diferença entre a imunoterapia injetável e a sublingual?
então, quais são as vantagens e as desvantagens de cada uma?
há alguma medicação ainda em testes que possa ajudar no futuro?
posso esperar resultados imediatos com a imunoterapia
dessensibilizante (vacinas de alergia)?
a rinite alérgica pode ser tratada com outras medidas?

Doutor, ...

o que é alergia?
alergia tem cura?

o que é a rinite alérgica?
as informações sobre essa doença são verdadeiras?

minha imunidade é baixa pelo fato de eu ser alérgico?
o que causa a rinite alérgica?

o que é, afinal, o tão mal falado ácaro?
quais são os tipos de rinite conhecidos? 

posso ter rinite e não ser alérgico?
os termos “rinite” e “sinusite” significam uma mesma doença?

o que são alérgenos?
quais são as pessoas mais afetadas pela rinite alérgica?

o que acontece no sistema imunológico de quem tem rinite alérgica?
posso sofrer bullying ou deboche por ser alérgico?

quais são as principais causas da rinite?
posso ficar alérgico no meu trabalho?

todos os tipos de poeira podem causar alergia?
a poeira de casa é a principal vilã?

a desinformação influencia a piora da rinite?
quem tem rinite pode ter outras doenças alérgicas? 

quais são os principais sintomas da rinite?
quais são as principais complicações da rinite?

a rinite pode coexistir com a conjuntivite alérgica?
qual a diferença entre gripe e rinite alérgica?

os testes alérgicos são sempre positivos?
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