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Prezados alunos e colegas, 

 

        

 

        Rinite é uma inflamação da mucosa nasal cujos principais sintomas são obs-

trução nasal, rinorreia, espirros, prurido nasal e hiposmia. Sua classificação se 

subdivide em rinites infecciosas, alérgica, não alérgica não infecciosa e rinite 

mista. É causa de grande impacto econômico e social, sendo a rinite alérgica a de 

maior prevalência, acometendo cerca de 20% da população mundial. 

          Este manual foi produzido com muito carinho e estudo pelos alunos   inte-

grantes da Liga de Alergia e Imunopatologia (LAI) da Universidade Católica de 

Brasília, orientados pela Prof.a Dra Alessandra Ribeiro Ventura Oliveira. 

 

 

 

 

 

 

 

                       Profa. Dra. Alessandra Ribeiro Ventura Oliveira 

Orientadora Docente da Liga Acadêmica de Alergia e Imunolopatologia - LAI da 
Universidade Católica de Brasília - UCB 
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EDITORIAL 
 
 

Fatores Meteorológicos e Ambientais relacionados a Rinite 
Alérgica 

 
Iago Icaro Murad Moura 

Marcos Vinícius Pereira Freire  

Alessandra Ribeiro ventura Oliveira 

 
 

        Sabe-se que houve um aumento significativo na prevalência de doenças 

alérgicas das vias aéreas, como a rinite, em todo o mundo. Além da poluição do ar 

por emissão de gases tóxicos derivados das indústrias e do aumento dramático no 

número de veículos automotores, também temos a mudança climática como um dos 

principais vilões das doenças alérgicas respiratórias 1. 

           Em todo o planeta, tanto em países desenvolvidos quanto em países em 

desenvolvimento, os ambientes estão passando por mudanças profundas. Muitas 

dessas mudanças trazem efeitos negativos para a saúde, em especial para a saúde 

respiratória, aumentando a gravidade e frequência das doenças respiratórias em 

especial a rinite alérgica na população em geral 2. 

           No caso dessa enfermidade, os principais fatores ambientais e 

metereológicos abordados na literatura são: A temperatura; a humidade; os ácaros, 

o pólen; as particulas suspensas no ar; e o contato com fumaça. A presença das 

partículas suspensas, ácaros, pólen e o contato com fumaça, tende a favorecer o 

aparecimento e o agravamento dos sintomas. Enquanto a temperatura e a humidade, 

quando elevadas atuam como um fator protetor. O que confere com a prática, 

observando uma certa sazonalidade dessa doença com a variação desses fatores3 . 

 Torna-se importante atentar aos fatores metereológicos e ambientais da 

região. Alguns tratamentos preventivos nos períodos mais incidentes poderão reduzir 

o  aparecimento e o agravamento dos sintomas da rinite alérgica e assim promover 

maior qualidade de vida para esses pacientes. 

 

 

 



16 
 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS:  
 
 
1.Damato G. et al. Meteorological conditions, climate change, new emerging fac-

tors, and asthma and related allergic disorders. A statement of the World Allergy 

Organization. World Allergy Organization Journal. 2015; (8) :1-52. 

 

2.Shan HE. et al. Impacts of meteorological and environmental factors on allergic 

rhinitis in children. International Journal Of Biometeorology. 2016;(61) 5:797-806.  

 

3.Icolussi FH et al. Poluição do ar e doenças respiratórias alérgicas em escolares. 

Revista de Saúde Pública. 2014; 48 (2):326-30. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



17 
 

1 
Rinossinusite aguda e algumas complicações orbitárias 
Mariana Rodrigues de Oliveira 

Alessandra Ribeiro Ventura Oliveira 
 

 
 

INTRODUÇÃO 

 

          A rinossinusite, patologia caracterizada como inflamação da mucosa nasossi-

nusal pode ser classificada em aguda ou crônica. Estudos demonstram que ao aco-

meter crianças, frequentemente decorre de um processo agudo, enquanto nos adul-

tos, geralmente provém de um processo crônico. 2,4  

 

RINUSSINUSITE AGUDA E SUAS COMPLICAÇÕES 

 

          As complicações da rinossinusite aguda podem ser classificadas em orbitais, 

intracranianas e ósseas.7As orbitais são as mais frequentes e acometem predomi-

nantemente as crianças, o que pode ser explicado pelas relações anatômicas dos 

seios paranasais com outras estruturas: delgada lâmina óssea; presença de veias 

não valvuladas, o que permite livre fluxo sanguíneo; presença de forames neurovas-

culares mais largos e com suturas abertas, o que auxilia na disseminação da infec-

ção.4,6,7Segue abaixo exemplificação da relação dos seios paranasais com a órbita:  
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Fonte: Netter FH, et al. Atlas de anatomia humana. 6°ED. Rio de Janeiro: Elsevier, 2015.  
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COMPLICAÇÕES ORBITAIS 

 

         Sabe-se que a maior parte das infecções que acometem a órbita é proveniente 

das células do seio etmoidal, e, em menor número, dos seios frontal e maxilar.4,5,7   

          Dentre os estudos analisados, há divergências na classificação das 

complicações e em qual seguir, variando de autor a autor.2,4,6,7 Al Madani et al¹ 

referem-se a três classificações e estas serão utilizadas nesse capítulo:  

• Celulite pré septal: ocorre uma inflamação da pálpebra, porém não há 

acometimento do interior da órbita, ou seja, o septo orbital não é 

atravessado.¹ 

• Celulite orbitária: a infecção se expande posteriormente ao septo orbital.¹ 

• Abscesso: bolsa purulenta.7 

Para facilitar a visualização, segue imagem que exemplifica o septo orbitário: 

 

 

 

Fonte: NETTER FH,et al. Atlas de anatomia humana. 6. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2015.  
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TRATAMENTO E PROGNÓSTICO DAS COMPLICAÇÕES ORBITAIS  

 

           O tratamento das complicações orbitais depende da diferenciação entre 

celulite pré septal, celulite orbitária e abcesso,¹ o que torna necessário um 

diagnóstico preciso. Tratando-se de celulite pré septal, o tratamento é ambulatorial 

por meio do uso de antibióticos orais e tópicos.¹ Além disso, o diagnóstico da 

celulite pré septal, na maioria das vezes não necessita de exames de imagem, 

sendo suficiente uma análise clínica.7 Já na celulite orbitária, o cuidado é um 

pouco maior, havendo a necessidade de hospitalização e do uso de antibióticos 

endovenosos. O abcesso, por sua vez, pode exigir que seja drenado por meio 

cirúrgico, principalmente quando há comprometimento visual e quando não há 

resposta aos antibióticos, a fim de que a órbita seja descomprimida e que os seios 

da face infectados sejam abertos.1,7 Ademais, as infecções que requerem um 

cuidado maior, como as duas últimas mencionadas, necessitam de tomografia 

computadorizada para fins de diagóstico.7 

            É importante ressaltar que com o advento da antibioticoterapia, houve uma 

redução da evolução das complicações orbitais, uma vez que na era pré-biótica, 

o índice de morbimortalidade associado às complicações era elevado e, 

atualmente, tem reduzido. O prognóstico, na maior parte dos casos, é favorável e 

sem sequelas. No entanto, faz-se necessário uma rápida intervenção e 

diagnóstico das complicações a fim de que ocorra um tratamento efetivo e que 

evite danos maiores ao paciente, como: alterações visuais, comprometimento 

ósseo e comprometimento neurológico.2,3,4   

 

EPIDEMIOLOGIA 

 

           Dentre os vários estudos analisados, observou-se que a complicação    

orbitária mais comum é a celulite pré septal.1,6, 9 É importante relatar que embora as 

complicações orbitárias por rinossinusite aguda sejam mais comuns em crianças e 

jovens em detrimento dos adultos1, 2, 3, 4 , celulite orbitária e abcesso, ou seja, 

complicações mais graves são mais relatadas com maior frequência nos adultos1. 
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Em relação aos seios paranasais envolvidos, o seio etmoidal tem um maior número 

quando comparado ao frontal e ao maxilar.1, 6, 9 Com base nos estudos, o sexo 

masculino também é o mais afetado pelas complicações.4, 9 Desse modo, fica 

evidente que a incidência das complicações, assim como o tipo, varia de acordo com 

a idade e com o sexo.  

 

 

CONCLUSÃO 

              

            A rinossinusite aguda é uma patologia que pode causar complicações, sendo 

mais comum as orbitárias. Além disso, crianças e jovens são os mais acometidos 

pelas complicações, as quais podem, se não tratadas e diagnosticadas 

corretamente, causar danos irreversíveis aos pacientes. Assim, o diagnóstico 

precoce e adequado é essencial para um bom prognóstico.  
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2    
Rinossinusite crônica e Fibrose Cística 
Lucas Nunes Menezes Regis Serafim 

Alessandra Ribeiro Ventura Oliveira 

 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

    A Fibrose cística (FC) é uma desordem autossômica recessiva, localizada 

no cromossomo 7 que afeta as funções exócrinas do corpo como as vias aéreas. 

Afeta 1 em cada 2000 nascimentos entre os caucasianos, sendo uma das desordens 

recessivas mais letais, tendo em vista que hoje a média de vida dessas pessoas está 

em 40 anos, sendo bastante comum a presença concomitante da rinossinusite crô-

nica (RSC) associada ainda a pólipos nasais1,2,3. 

  A fisiopatologia da FC envolve uma disfunção do regulador de condutância 

transmembrana CF (CFTR), um canal de passagem iônico (cloreto e bicarbonato) 

presente nos epitélios glandulares exócrinos. Assim, dificuldades de secreção de 

substâncias protetoras é comum nesses pacientes, principalmente nas vias aéreas, 

sendo as infecções por bactérias oportunistas comumente fatais e frequentemente 

associadas com a rinossinusite crônica1,4. 

O clearence mucociliar está diminuído pelo fato de que na FC o muco se en-

contra mais viscoso e associado ao transporte deficiente de cloro pela membrana 

celular diminuem a motilidade ciliar e propiciam a estase do muco, principalmente 

nos seios paranasais. Devido a esses fatores, esses pacientes encontram-se predis-

postos à colonização bacteriana mais facilmente e formação de biofilmes com pos-

sível inflamação crônica da mucosa nasossinusal e recorrência de infecções1,5. 

 

O espectro de fenótipos da FC é variável, sendo a forma clássica relacio-

nada com desordens tanto no trato respiratório baixo quanto alto, podendo estar 
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associado ou não a insuficiência pancreática, disfunção dos ductos hepatobiliares, 

alterações na motilidade gástrica, infertilidade masculina, além de uma elevada 

concentração de cloreto no suor. Variações genéticas específicas podem estar 

relacionados com piora do quadro, como menor densidade mineral óssea e colo-

nização prematura por Pseudomonas aeruginosa, Haemophilus influenzae1,4,6. 

O diagnóstico de FC pode ser auxiliado através das manifestações clínicas, 

histórico familiar e triagem neonatal nível III realizada em vários países incluindo 

o Brasil. O teste do suor, a pesquisa das mutações, a medida da diferença de 

potencial nasal e a avaliação da função da proteína CFTR em mucosa retal são 

os recursos técnicos atuais para o diagnóstico da doença.  O diagnóstico pode ser 

confirmado quando o indivíduo apresenta uma desordem tanto no sistema respi-

ratório quanto digestivo, além de o teste de suor acima de 60mmol/L1. 

 

 

RINOSSINUSITE CRÔNICA E FIBROSE CÍSTICA 
 

 

Nesses pacientes os neutrófilos são as principais células marcadoras da 

atividade inflamatória, diferentemente dos pacientes que não apresentam FC em 

que predominam o infiltrado eosinofílico. O processo mediado pelos neutrófilos e 

citocinas como o IL-8, pode explicar o motivo pelo qual pode se explicar a frequên-

cia recorrente de sinusite nesses pacientes7. 

O espectro clínico e de diagnóstico de pacientes com RSC e possível diag-

nóstico de FC pode ser feito quando se observa nesses pacientes com RSC a 

presença concomitante de pólipos nasais, presentes na maioria dos pacientes por-

tadores de FC, colonização por P. aeruginosa nos seios nasais ou pulmões, infec-

ção pulmonar crônica, bronquiectasia, insuficiência pancreática8. 

A RSC é uma das principais causas de morbidade entre os pacientes com 

FC, tendo em vista que é um forte fator de risco para outras doenças. Além disso, 

indicadores de qualidade de vida mostram que RSC diminui a função pulmonar a 
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longo prazo. Outras doenças, como asma e rinite alérgica, estão associadas à 

RSC envolvem o aspecto inflamatório dessa doença1,5. 

 

 

 

 

 

Fonte: Chronic Rhinosinusitis in Patients with Cystic Fibrosis. The Journal of Allergy and Clinical Immunology: In practice. 

2016. 
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FISIOPATOLOGIA DA RINOSSINUSITE CRÔNICA 

 

A fisiopatologia da RSC envolve um prejuízo da limpeza mucociliar das vias 

aéreas devido às alterações no canal CFTR, que está presente na membrana api-

cal das células, dificultando assim a mobilização e limpeza das vias aéreas pelo 

transporte mucociliar. Essas alterações provocam um déficit nessa barreira inata 

do corpo contra patógenos e favorece infecções, além de provocar um aumento 

da viscosidade do muco e propiciar obstrução dos óstios sinusais1. 

Os pacientes portadores da FC clássica apresentam uma maior incidência 

de rinossinusite crônica (RSC) em decorrência da obstrução dos óstios sinusais, 

secreção mais viscosa propiciando a formação de um edema local e hipóxia nes-

ses pacientes. Devido a inflamação recorrente dessas vias aéreas e constante 

remodelamento, esses pacientes estão mais susceptíveis a formação de pólipos 

nasais, que em pacientes com FC são mediados pela resposta Th1 e neutrófilos 

predominantemente7,8. 

Concomitantemente a RSC há também a presença de pólipos nasais, 

sendo relacionados com a resposta Th1, mediada por neutrófilos e seus mediado-

res inflamatórios IL-8 e mieloperoxidase, diferentemente dos indivíduos atópicos 

que apresentam predominantemente a resposta Th2. Outros fatores da resposta 

inata, como surfactante pulmonar também estão aumentados, assim como cicloo-

xigenase 2 (COX-2), sendo que colonização e infecções ativas bacterianas esti-

mulam um aumento da resposta inflamatória e da produção de peptídeos antimi-

crobianos1. 

A infecção crônica, comum após a colonização das vias aéreas principal-

mente pela Pseudomonas aeruginosa, resulta em hiperplasia de células calicifor-

mes, metaplasia escamosa e perda ciliar. Paralelamente a isso, pode ocorrer tam-

bém uma hipoplasia dos seios paranasais e obstrução dos óstios sinusais em de-

corrência da FC, relacionado intimamente com as alterações genéticas da do-

ença1,4. 
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MICROBIOTA DOS PACIENTES COM FIBROSE CÍSTICA 

 

A identificação precoce da colonização pela Pseudomonas é importante para 

inibir a infecção crônica que esses indivíduos estão susceptíveis. Além dessa bacté-

ria, mais comum em indivíduos adultos, os pacientes também ficam mais expostos a 

outros patógenos, como Haemophilus influenza e Staphylococcus aureus, sendo es-

ses dois mais comuns entre crianças, principalmente devido ao déficit mucociliar e a 

mucosa nasal funcionar como reservatório bacteriano4,9. 

A teoria das vias aéreas unificadas consiste no fato de que tanto o trato respi-

ratório baixo quanto o alto possuem características similares, como o epitélio colunar 

pseudoestratificado ciliar e que sendo assim estariam expostos às mesmas respos-

tas inflamatórias e infecciosas, sendo essa via responsável pela propagação bidire-

cional de patógenos10. 

Essa teoria explica o fato de que previamente a uma exacerbação pulmo-

nar, há relacionada uma sinusite prévia, sendo muitas vezes encontrado o mesmo 

patógeno das vias aéreas superiores nos pulmões. Esse fato tem ganhado relevância 

tendo em vista que a cultura do aspirado brônquico coincide com a cultura da cavi-

dade nasal, portanto a ideia de que os seios nasais agem como reservatório bacteri-

ano que em pacientes com FC tendem a se disseminar por toda a via aérea10. 

Os pacientes com FC são caracterizados pela alta presença de linfócitos T, 

macrófagos, neutrófilos e citocinas inflamatórias (IFN-gama e IL-8), diferentemente 

dos pacientes sem FC que apresentavam maiores infiltrados eosinofílicos e maior 

expressão de IL-4, IL-5 e IL-109. 
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CRITÉRIOS CLÍNICOS E DIAGNÓSTICO PARA RINOSSINUSITE CRÔNICA 

 

 A Rinossinusite crônica (RSC) é definida como uma doença inflamatória e 

infecciosa dos seios paranasais, que apresenta os seguintes sintomas: rinorréia, 

cefaleia, anosmia e dificuldade de dormir, congestão nasal, dor facial, e obstrução 

nasal, principalmente quando associada aos pólipos nasais, sendo a persistência 

dos sintomas maior que 12 semanas. Os sinais objetivos da doença incluem: pó-

lipos nasais, secreção mucopurulenta e alterações na mucosa, observada pela 

rinoscopia7. 

Os pólipos são frequentemente vistos na rinoscopia e em exames radioló-

gicos, sendo múltiplos e bilaterais na maioria das vezes. Esses pólipos podem 

crescer e ainda levar a deformações nasais e ao hipertelorismo. No geral, esses 

pacientes não apresentam queixas da RSC, sendo uma possível explicação o pos-

sível fato de que esses pacientes tiveram uma adaptação crônica a esses sinto-

mas1,4,7,11. 

 Na endoscopia nasal comumente se apresentam pólipos nasais bilaterais 

além de permitir a cultura dos seios nasais para melhor guiar a terapêutica médica. 

Além da presença dos pólipos, há edema da mucosa e consequente abaulamento, 

porém uma inflamação difusa da mucosa nasal não é vista. Portanto, os exames 

complementares apresentam-se como melhor forma de confirmar o diagnóstico 

do paciente, porém não substitui os sinais clínicos7,12. 

 Na TC, exame padrão-ouro para avaliar os seios paranasais, pode-se con-

firmar pela presença de hipoplasia paranasal, principalmente dos seios frontal e 

esfenoidal, opacificação dos seios nasais, além da desmineralização do processo 

uncinado e presença de pólipos nasais. É válido ressaltar que a TC não serve para 

indicar tratamento médico ou cirúrgico, visto que os achados radiográficos não se 

correlacionam diretamente com a sintomatologia, mas faz-se importante para ava-

liação anatômica prévia a cirurgia4,7,9,10. 
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 Pelo fato dos pacientes portadores de RSC e FC não apresentarem quei-

xas   dos sintomas da doença, o diagnóstico pode ser feito pelos exames de ima-

gem    como CT e a endoscopia nasal, que ressalta um muco viscoso com pre-

sença de pólipos bilaterais. Algumas mutações específicas da FC podem causar 

alterações maiores, como maior opacificação dos seios nasais assim como uma 

hipoplasia dos mesmos11. 

 

AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA 

 

Na avaliação do impacto da qualidade de vida nos pacientes com RSC, é 

comum o uso de questionários, que também servem para avaliar a eficácia terapêu-

tica. Um questionário possível a ser usado é o RhinoQOL Survey Instrument (Quadro 

01), sendo o mesmo questionário usado para avaliar a qualidade de vida após a 

cirurgia endoscópica nasossinusal (CENS) e que se mostrou eficaz na diminuição 

dos sintomas em pacientes com pólipos nasais1,2. 

Há outros questionários, como o SNOT-22 (Sino-nasal Outcome Test) que 

foca tanto em aspectos do estado de saúde, que envolvem limitações físicas, emo-

cionais e sociais, quanto na descrição da qualidade de vida sendo esse aspecto mais 

subjetivo. A validação de mais de um questionário faz-se importante, pois a identifi-

cação de sintomas e sua intensidade focam mais objetivamente na eficácia do trata-

mento e define seus obejtivos13. 

A importância de avaliar o acometimento nasossinusal remete ao fato de 

que esse local serve como reservatório bacteriano e é uma possível fonte de disse-

minação bacteriana, principalmente para o pulmão, sendo a obstrução do seio para-

nasal intimamente relacionada com esse fenômeno4. 
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Quadro 01. Questionário RhinoQOL 

sintomas nunca Pouco 
tempo 

Algum 
tempo 

Muito 
tempo 

sempre 

Nos últimos 7 dias, durante quanto tempo sen-
tiu dor de cabeça, dor na face ou pressão na 
face? 

     

Usando uma escala de 0-10, em que 0 significa 
nada incomodado e 10 muito incomodado, qual 
valor se atribuiria aos sintomas acima? 

     

Nos últimos 7 dias, durante quanto tempo sen-
tiu ter o nariz tapado ou congestionado? 

     

Usando uma escala de 0-10, em que 0 significa 
nada incomodado e 10 muito incomodado, qual 
valor se atribuiria ao sintoma acima? 

     

Nos últimos 7 dias, durante quanto tempo sen-
tiu escorrência por detrás do nariz? 

     

Usando uma escala de 0-10, em que 0 significa 
nada incomodado e 10 muito incomodado, qual 
valor se atribuiria ao sintoma acima? 

     

Nos últimos 7 dias, durante quanto tempo teve 
saída de secreções nasais espessas? 

     

Nos últimos 7 dias, durante quanto tempo sen-
tiu o nariz pingar? 

     

Para responder às próximas perguntas, por fa-
vor considere todos os sintomas nasais que 
tem sentido recentemente. 

     

Nos últimos 7 dias, durante quanto tempo se 
sentiu cansado(a) por causa dos seus sinto-
mas nasais? 

     

Nos últimos 7 dias, durante quanto tempo sen-
tiu dificuldade em dormir por causa dos seus 
sintomas nasais? 

     

Nos últimos 7 dias, durante quanto tempo sen-
tiu mais dificuldade em se concentrar por 
causa dos seus sintomas nasais? 

     

Nos últimos 7 dias, durante quanto tempo sen-
tiu mais dificuldade em fazer as coisas que nor-
malmente faz  por causa dos seus sintomas 
nasais? 

     

Nos últimos 7 dias, durante quanto tempo se 
sentiu embaraçado(a) por causa dos seus sin-
tomas nasais? 

     

Nos últimos 7 dias, durante quanto tempo se 
sentiu frustrado(a) por causa dos seus sinto-
mas nasais? 

     

Nos últimos 7 dias, durante quanto tempo se 
sentiu irritável por causa dos seus sintomas na-
sais? 

     

Nos últimos 7 dias, durante quanto tempo se 
sentiu triste ou deprimido(a) por causa dos 
seus sintomas nasais? 

     

Nos últimos 7 dias, durante quanto tempo pen-
sou acerca dos seus sintomas nasais? 

     

Fonte: The Portuguese version of the RhinoQOL Questionnaire: validation and clinical application. Brazilian Journal of 

otorhinolaryngology. 2015. (adaptado). 
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TRATAMENTO CLÍNICO 
 

Devido ao fato de que os seios paranasais se apresentam como reservató-

rios para bactérias como a Pseudomonas aeruginosa, as exacerbações da sinusite, 

asma e infecções pulmonares são mais comuns de ocorrer nos pacientes com FC. 

À custa desses fatores, visando à diminuição da ocorrência dessas exacerbações, o 

tratamento da CRS e das vias aéreas superiores estão intimamente relacionados 

com a diminuição dessas recorrências e uma melhora possível da função pulmo-

nar6,7. 

O objetivo do tratamento é melhorar a qualidade de vida e diminuir a intensi-

dade e frequência dos sintomas. O manejo da RSC em pacientes com FC envolve 

principalmente um tratamento conservador, que seria feito com o uso de irrigadores 

nasais salinos, antibióticos tópicos, corticoides tópicos. O uso de corticoides tópicos 

se mostrou eficiente na redução de tamanho de pólipos nasais e pode ser usado 

antes de uma abordagem cirúrgica, mas não se mostrou eficiente na redução dos 

sintomas isoladamente1,4,5,6. 

Os mucolíticos, como o N-acetilcisteína, não apresentaram uma indicação 

concreta para tratamento da RSC em pacientes com FC nem de doenças pulmona-

res nesses pacientes10. 

Os irrigadores nasais salinos agem para debridar crostas e lavar secreções, 

além de que os soros hipertônicos têm a vantagem de apresentar um efeito descon-

gestionante. O uso de descongestionantes nasais, rotineiramente são contraindica-

dos por não diminuírem diretamente a congestão nos seios paranasais e induzirem 

um efeito rebote que pode levar a uma rinite medicamentosa1,4. 

O uso de antibióticos por longos períodos, de 3 a 6 semanas, é indicado 

devido ao fato de que pacientes com FC naturalmente já apresentam o clearence 

mucociliar diminuído, e a presença evidenciada de Pseudomonas e Streptococos 

pneumoniae pioram o quadro do paciente. Uma das classes de escolha incluem os 

Macrolídeos, pois apresenta efeito na modulação da resposta inflamatória e diminui-

ção na produção de IL-8, tendo efeito também nos pólipos nasais provocando sua 

diminuição4. 
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O uso de macrolídeos demonstrou em alguns estudos uma melhora da fun-

ção pulmonar, e redução das exacerbações pulmonares. Outros antibióticos, 

como ciprofloxacino diminuem a intensidade da resposta inflamatória crônica. Os 

principais objetivos do tratamento com antibióticos é diminuir a colonização bac-

teriana e as exacerbações pulmonares subsequentes. A produção de biofilmes 

pelas bactérias diminui a eficácia medicamentosa, sendo importante iniciar o tra-

tamento medicamentoso rapidamente sempre que houver uma piora aguda dos 

sintomas da RSC12. 

Os pacientes com exacerbações agudas são tratados com corticoides (bu-

desonida) e antibióticos sistêmicos, ao invés de tópicos além de ser recomendado 

a coleta da cultura local para avaliar qual antibiótico é o melhor9. 

 

TRATAMENTO CIRÚRGICO 

 

A cirurgia endoscópica sinusal funcional (CESF) é feita em casos de RSC 

em que o tratamento medicamentoso não foi eficiente para diminuir a intensidade 

e frequência dos sintomas. Em estudos recentes, foi observada uma melhora dos 

sintomas da RSC, mas que não acompanhou uma melhora da função pulmonar. 

Outro estudo apontou que o uso adjuvante à cirurgia de antibióticos diminuiu a 

colonização bacteriana após a cirurgia2,4. 

A CESF apresentou uma melhora pós-operatória dos pacientes que incluía 

um progresso dos achados endoscópicos e sintomas nasais, assim como uma 

menor taxa de hospitalização dentro de 6 meses. O tratamento cirúrgico potenci-

aliza a continuação do tratamento medicamentoso por melhorar a drenagem para 

os seios paranasais e melhor ação da medicação tópica, sendo que muitos estu-

dos apontam diminuição significativa da colonização bacteriana e menores exa-

cerbações pulmonares quando se associam os tratamentos clínico e cirúrgico1,9. 

A dornase alfa apresenta-se como uma continuação do tratamento medica-

mentoso após a CESF que está se mostrando promissora, tendo em vista que ela é 

uma desoxirribonuclease humana recombinante e é responsável pela clivagem do 
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DNA. Esse processo diminui a viscosidade do muco presente tanto nos seios nasais 

quanto nos pulmões. A associação também de corticoides (betametasona) e a dor-

nase alfa apresentou uma melhora dos sintomas e sinais endoscópicos, porém o uso 

isolado da betametasona não se mostrou efetivo6,9,10. 

 

Esse processo torna-se importante, pois a resposta inflamatória mediada pe-

los neutrófilos e posterior morte celular libera grande quantidade de DNA no muco, 

tornando-o mais espesso, como já se foi visto em lavados brônquicos. Estudos re-

centes também apontam que o uso da alfa dornase pode aumentar a função pulmo-

nar desses pacientes assim como diminuir a frequência de exacerbações da RSC 

após o tratamento cirúrgico6,10. 

 

 A melhora da função pulmonar após a cirurgia não se mostrou conclusiva em mui-

tos estudos, sendo uma das explicações possíveis o fato de que a FC é uma doença 

progressiva e a melhora pós-cirúrgica é momentânea. Entretanto, a CESF mostrou-

se efetiva na redução dos sintomas da RSC sendo importante fator de melhora da 

qualidade de vida desses pacientes6,10. 

 

Um dos tratamentos mais inovadores e que ainda está sendo estudado é o 

uso do Ivacaftor, que atua no receptor CFTR gerado pela mutação G551D, potenci-

alizando sua ação e diminuindo assim sua disfunção, indicando uma melhora na fun-

ção pulmonar desses pacientes. Atualmente, há uma falta de estudos para indicar se 

há melhora dos sintomas da RSC10,11. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

A Rinossinusite crônica (RSC) em portadores de Fibrose Cística diminui sig-

nificativamente a qualidade de vida, assim como aumenta a morbidade nesse 

grupo de pacientes. A importância de um maior conhecimento da interação entre 

essas doenças faz-se importante devido ao fato de que novos tratamentos estão 

se mostrando eficazes no manejo da fibrose cística, melhorando a qualidade e 

aumentando a expectativa de vida desses pacientes.  
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3 
Multimorbidades da Rinite Alérgica 
Caio Vinicius de Castro Lima Martins 

Alessandra Ribeiro Ventura Oliveira 

 

 

INTRODUÇÃO 

  

         O IV Consenso Brasileiro sobre Rinites de 20171 define: 

Rinite é a inflamação e ou disfunção da mucosa de revestimento nasal, 
e é caracterizada por alguns dos sintomas nasais: obstrução nasal, rinor-
réia 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. 

 

O Consenso aponta para medidas de classificação dentre os tipos de rinite 

baseando-se em alguns critérios como frequência, intensidade dos sintomas, o 

recente critério dos endotipos e a citologia nasal. Dentre todos os critérios citados, 

o destaque recai sobre os principais agentes etiológicos, o qual classifica a rinite 

alérgica como um tipo de rinite que possui como principal agente etiológico a ina-

lação de alérgenos em pessoas sensibilizadas, e sobre a presença de comorbida-

des1. Tais critérios devem ser levados em consideração no diagnóstico, conduta 

terapêutica e no manejo de complicações dos pacientes, uma vez que podem 

apresentar-se de forma variada de acordo com as comorbidades em associação 
2. 

 Em associação a rinite alérgica, dados enfatizam a natureza sistêmica da 

rinite alérgica, reforçando aos profissionais de saúde a encará-la como uma pato-

logia que infrequentemente acomete o paciente de forma exclusiva 2,3.  

  O Allergic Rhinitis and its Impact on Asthma,2016 (ARIA, 2016), trata-se 

de um guideline feito por especialistas em colaboração com a Organização Mun-

dial da Saúde (OMS) e afirma que a Rinite Alérgica afeta entre 10% a 40% da 
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população, estimando que a prevalência da Rinite Alérgica reportada por pacien-

tes está em torno de 2% a 25% em crianças e de 1% a mais de 40% em adultos1. 

              No Brasil, estudo epidemiológico em escala global, o International Study on 

Asthma and Allergies in Childhood (ISAAC), foi iniciado em 1996, mostrando re-

sultados de que sintomas associados à rinite alérgica foram prevalentes em cerca 

de 18% em adolescentes e cerca de 12% entre crianças em idade escolar. A Ta-

bela 1 apresenta as variações do estudo que ocorreram entre os anos de 2003 e 

2012. Estudos realizados em adultos no Brasil são escassos, porém, em Curitiba, 

a prevalência em adultos foi de 47%. Na população idosa, quase 30% apresenta 

algum tipo rinite, com um dos destaques sendo a rinite alérgica1. 

 

 

 

Tabela 1: Prevalência de respostas afirmativas e porcentagem de variação anual (%var/ano) das 
questões sobre sintomas cutâneos do questionário escrito do International Study of Asthma and 
Allergies on Childhood (ISSAC) em adolescentes de centros nacionais que participaram da fase 3 
(2003) e nove anos após. 

 
Fonte: Sakano E, et al. IV Consenso Brasileiro sobre Rinites – 2017. Documento conjunto da Associação 
Brasileira de Alergia e Imunologia, Associação Brasileira de Otorrinolaringologia e Cirurgia Cérvico-Facial e 
Sociedade Brasileira de Pediatria. 

 

 

   Quando posta em comparação com outras doenças, a rinite alérgica pode 

aparentar não ser tão grave, uma vez que não possui tanto potencial de morbidade 

e mortalidade. Entretanto, é imperativo reconhecer que a rinite alérgica pode in-

terferir substancialmente na qualidade de vida (interferência no sono e cognição, 
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irritabilidade e fadiga), atividades escolares e de trabalho dos pacientes, nos cus-

tos diretos e indiretos ao sistema de saúde 3. 

    Apesar de ser mais comum na prática clínica pediátrica, principalmente 

pelo sistema imune da criança ainda estar em desenvolvimento, a rinite alérgica 

em adultos e idosos também possui forte relevância, uma vez que a mesma pode 

persistir por toda a vida do paciente, além de interferir na qualidade de vida e 

trabalho dos mesmos2. 

 

 

MULTIMORBIDADES 

  

             A European Academy of Allergy and Clinical Immunology Task Force2, 

considera que a rinite alérgica é uma patologia que possui manifestação alérgica 

em um órgão específico, portanto a mesma coexiste com outras patologias que 

possuem patogenia alérgica comum no mesmo órgão específico. A mesma então 

classifica as principais multimorbidades da rinite alérgica em quatro categorias, 

sendo estas, portanto, algumas das comorbidades enfatizadas neste capítulo do 

manual: 

a) Doenças do espectro alérgico: Asma, dermatite atópica, alergia alimentar 

e anafilaxia; 

b) Doenças relacionadas à anatomia nasal: Conjuntivite, sinusite, doenças 

do ouvido médio, laringe e garganta; 

c) Distúrbios do sono, concentração e comportamento; 

d) Hipertrofia das conchas nasais. 

 

    ASMA 

           Segundo o Global Iniciative for Asthma. Global Strategy for Asthma 

Management and Prevention, 2018. (GINA, 2018), a asma trata-se de uma doença 

heterogênea caracterizada pela inflamação crônica das vias aéreas, associada a 
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sintomas de sibilância, dispneia, opressão torácica e tosse que podem variar de 

acordo com o tempo e intensidade, juntamente com variados níveis de limitação 

expiratória. A asma é uma patologia comum e afeta de 1 a 18% da população em 

diferentes países e seus sintomas podem se resolver espontaneamente ou por 

meio de resposta medicamentosa4. 

         Essa patologia está intimamente ligada à rinite alérgica e é reconhecida 

e descrita por diversos autores. Por exemplo, o próprio ARIA fora criado com in-

tuito de esclarecer a estreita relação entre as duas doenças, apontando que 15% 

a 35% dos casos de rinite alérgica estão associados à asma e que sintomas nasais 

estão presentes em 5% a 85% dos pacientes com asma3. 

        Um dos fenótipos da asma considerados pelo GINA, 2018 é o de asma 

alérgica, caracterizada por geralmente ocorrer na infância e estar associada ao 

histórico pessoal e̸ou familiar pregresso de doenças alérgicas como a rinite alér-

gica. O mesmo também afirma que os sintomas respiratórios de pacientes com 

histórico pessoal pregresso de rinite alérgica, aumentam a probabilidade de ocor-

rerem devido à asma4. 

         Ademais, o tratamento inadequado da rinite presente em pacientes as-

máticos pode contribuir para exacerbações asmáticas, e comumente são encon-

trados casos de hiperresponsividade brônquica em pacientes com rinite alérgica1. 

Tais dados, junto à diversos outros descritos em âmbito científico, apontam para 

uma possível relação em que a rinite alérgica possui um papel na patogênese da 

asma, sendo considerada como um fator de risco para a mesma. 

        Existem diversos postulados que tentam explicar a ligação entre ambas 

as doenças, como a depressão da função nasal quando ocorre a perda da capa-

cidade de purificar, umedecer e aquecer o ar inspirado, a teoria da adesão de 

rinovírus que aumenta a susceptibilidade da inflamação alérgica ocorrer, a migra-

ção de células T que causa uma resposta em outras áreas das vias aéreas a partir 

de uma sensibilização inicial e o reflexo nasobrônquico após o contato com alér-

genos, irritantes nasais e com o estímulo do frio². Independentemente de qual te-

oria é correta, a associação entre as duas doenças é inegável. 

            Em relação ao tratamento, é importante, então, procurar manifestações 

da asma em pacientes com rinite alérgica e vice-versa, uma vez que uma doença 
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pode interferir no controle terapêutico da outra e interferir na qualidade de vida do 

paciente que possui ambas. Em primeira instância, deve-se implementar o trata-

mento não farmacológico, uma vez que enfatiza a importância da prevenção à 

exposição dos alérgenos com condutas como evitar contato com bichos de pelú-

cia, tapetes e almofadas, evitar uso de vassouras e espanadores, e evitar locais 

com alta exposição de poluentes e pólens. O tratamento farmacológico único para 

ambas doenças deve ser feito, de acordo com o Consenso Brasileiro sobre Rini-

tes, com a administração de corticosteroide tópico inalatório associado ao corti-

costeroide de uso tópico nasal, ainda tendo como alternativa as opções sistêmicas 

que incluem a imunoterapia específica com alérgenos, antagonistas de receptores 

de leucotrienos, anti-histamínicos e anti-IgE usados isoladamente ou em associa-

ção1. O ARIA, 2016 propõe uma guideline com 6 questões para o manejo terapêu-

tico, incluindo as classes de corticosteroides intranasais, anti-histamínicos H1 

orais e intranasais e antagonistas de receptores de leucotrienos3. 

 

         DERMATITE ATÓPICA 

            

           Segundo o Consenso de Dermatite Atópica5, é conceituada como uma 

doença inflamatória cutânea com etiologia multifatorial e com manifestação clínica 

sob a forma de eczema. Indivíduos acometidos por essa doença podem apresen-

tar xerodermia e diminuição do limiar de prurido, sendo o último por vezes incon-

trolável e contínuo. Normalmente a doença manifesta em pacientes que possuem 

histórico pessoal ou familiar de atopia, em que apresentam maior predisposição 

genética para resposta de hipersensibilidade com padrão mediado por anticorpos 

IgE. Dessa forma, um dos critérios maiores para diagnóstico da dermatite atópica 

é justamente o histórico de rinite alérgica. O ISAAC também trouxe dados referen-

tes à população acometida pela dermatite atópica, atingindo 6,8% dos escolares 

e 4,7% dos adolescentes e com relativo aumento após fase 3 do estudo. Em adul-

tos, estudos estimaram que em torno de 10% eram acometidos5. 

         O conceito de marcha atópica, que se refere à um termo aceito em âmbito 

científico como uma história natural de doenças alérgicas, devido à proximidade 

patogênica entre as doenças dermatite atópica, rinite alérgica e asma. A marcha 
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atópica ocorre tipicamente com a primeira manifestação de dermatite atópica na 

criança ainda nos primeiros meses de vida, podendo ou não estar associada ao 

quadro de alergia alimentar, então há uma melhora sintomática da dermatite ató-

pica e gradativo aparecimento de sintomas característicos de rinite alérgica e 

asma. Então, a marcha atópica sugere que a dermatite atópica precede a rinite 

alérgica e a asma, sendo um fator de risco notável dessas doenças5. 

          Outros estudos abordam essa multimorbidade acometendo principal-

mente crianças, porém sugestionam que a ocorrência de ambas não contribui para 

um desenvolvimento de alergia respiratória posterior. Além disso, existem estudos 

controversos quanto à relação de exacerbações de sintomas da pele e do trato 

respiratório, indicando que casos de multimorbidade entre a dermatite atópica e a 

rinite alérgica existem, porém ainda são incertos em como ambas se relacionam 

à nível patogênico2. 

          O tratamento padrão para a dermatite atópica consiste, em suma, na 

educação do paciente quanto à prevenção de alérgenos, uso de emolientes, anti-

inflamatórios tópicos, fármacos, sistêmicos, fototerapia e imunoterapia específica. 

Os estudos são escassos quanto a conduta terapêutica para ambas as doenças, 

porém alguns estudos apontam para terapias que podem atingir ambas as patolo-

gias como o uso de anti-histamínicos, anti-leucotrienos, imunoterapia específica e 

educação do paciente2,6. O uso de glicocorticoides para terapia da dermatite ató-

pica associada a asma e a rinite alérgica pode estar sujeito a riscos de biodispo-

nibilidade, uma vez que o fármaco terá que atuar na pele, nos brônquios e no 

nariz2. 

 

         ALERGIA ALIMENTAR 

 

             A alergia alimentar é uma doença que ocorre devido a uma resposta 

imunológica anômala após o contato e/ou ingestão de certos alimentos. Pode ser 

subdividida em duas categorias de acordo com seus mecanismos fisiopatológicos. 

Dentre elas, podemos classificar a alergia alimentar como não-imunológica 

quando as reações adversas dependem principalmente do alimento ingerido, 
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como toxinas em alimentos contaminados, tiramina em queijos maturados e into-

lerância por má absorção de lactose, e classificamos como imunológica quando 

dependem da susceptibilidade individual, subdivididas a partir do mecanismo imu-

nológico envolvido, estes que podem ser mediados por IgE e/ou por hipersensibi-

lidade celular. A partir dessas respostas imunológicas, podem ocorrer manifesta-

ções clínicas de hipersensibilidade. A Tabela 2 demonstra quais manifestações 

clínicas podem estar envolvidas com a alergia alimentar7. 

 

 

Tabela 2: Manifestações da alergia alimentar segundo o mecanismo imunológico envolvido. 

 
Fonte: Solé D, et al. Consenso Brasileiro sobre Alergia Alimentar: 2018 - Parte 1 - Etiopatogenia, clínica e 
diagnóstico. Documento conjunto elaborado pela Sociedade Brasileira de Pediatria e Associação Brasileira 
de Alergia e Imunologia. Arquivos de Asma, Alergia e Imunologia, 2018;2(1):7-38. 

  

 

                Alguns estudos apontam que rinite alérgica é geralmente associada à 

alergia alimentar secundária, ou a também chamada de síndrome do pólen-co-

mida, causando sintomas mais leves que a alergia alimentar primária e normal-

mente limita-se à boca e a garganta, porém pode evoluir para sintomas gastrin-
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testinais, oculares e nasais. Um dos exemplos de associação entre ambas as do-

enças é quando um paciente com rinite alérgica ao pólen de bétulas ingere maçãs, 

avelãs ou aipos que não foram cozinhados ou processados, e acabam manifes-

tando sintomas orais como rubor, leve inchaço e dor nos lábios e língua2. 

  O tratamento consiste em evitar contato com alimentos que podem conter 

os alérgenos, com a alternativa do uso de adrenalina em casos de reações mais 

graves aos alimentos com alérgenos de pólens. A imunoterapia apresenta poten-

cial tratamento futuro segundo os estudos que estão sendo desenvolvidos. 

 

         ESOFAGITE EOSINOFÍLICA 

            A esofagite eosinofílica é uma doença imune/antigênica crônica esofá-

gica, com sintomas clínicos de disfunção esofágica e histologia com inflamação 

com predominância de eosinófilos. Essa doença cursa com sintomas como disfa-

gia, dores torácicas e epigástricas, e impactação de alimentos e o diagnóstico é 

feito a partir do reconhecimento desses sintomas junto à biópsia esofágica com 

predominância eosinofílica e o suporte da resposta positiva ao tratamento. Está 

comumente associada com outras doenças de natureza atópica, incluindo a rinite2. 

Outros autores consideram histórico de rinite alérgica como fator de risco para o 

aparecimento da esofagite eosinofílica, além de afirmar que pacientes com esofa-

gite eosinofílica associada à rinite alérgica sazonal possuem maior propensão em 

exacerbar os sintomas da esofagite eosinofílica durante as estações do ano com 

maior concentração de pólen, ademais relatam que até 75% dos pacientes com 

esofagite eosinofílica possuem histórico pessoal ou familiar de atopias8. 

          A terapia dietética e a supressão ácida são tratamentos com boa res-

posta entre os pacientes. Além desses, os corticoesteroides tópicos e orais e a 

dilatação esofágica podem ser considerados no manejo do paciente. Existem 

ainda, tratamentos em fase experimental como o uso de anti-prostaglandinas, ini-

bidores de leucotrienos e anti-IL-5 

      CONJUNTIVITE ALÉRGICA 

              A conjuntivite alérgica é uma patologia desencadeada por uma res-

posta inflamatória hipersensível nas conjuntivas após a exposição de alérgenos. 
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Dentre os sintomas, podemos elencar o lacrimejamento, prurido e vermelhidão 

dos olhos, edema palpebral e fotossensibilidade, causando dificuldades visuais 

em decorrência dos mesmos1,2. É uma forma mais comum e branda que as de-

mais alergias oculares, podendo ser considerada como uma comorbidades para 

aproximadamente 90% das doenças alérgicas1.  

              Estudos demonstram que a conjuntivite alérgica trata-se de uma ma-

nifestação da conjuntiva típica da rinite alérgica e que a rinite alérgica sazonal está 

associada com importantes diminuições na qualidade ocular e de vida dos paci-

entes acometidos. Os sintomas oculares estão presentes em 50% a 70% dos pa-

cientes com rinite, e estão mais sujeitos à exposição de alérgenos externos do 

que internos. Os sintomas oculares podem ser amenizados por meio do uso de 

filtros nasais, sugerindo que o acometimento dos olhos possui reflexos naso-ocu-

lares secundário envolvidos2. 

              O tratamento realizado com alguns corticoides intranasais reduzem 

os sintomas visuais, bem como os nasais. A associação desses com anti-histamí-

nicos intranasais também mostram resultados eficazes. Anti-histamínicos tópicos 

também conseguem promover alívio rápido dos sintomas2. 

 

 

           RINOSSINUSITE 

             A rinossinusite refere-se à inflamação da mucosa rinossinusal e, por 

meio da manifestação dos sinais e sintomas, pode ser classificada como aguda 

(<12 semanas) ou crônica (≥12 semanas). Dentre os sintomas comuns a ambas  

classificações estão a obstrução nasal, a rinorreia, alterações de olfato, tosse e 

dor/pressão facial9. 

            A associação da rinossinusite com a rinite alérgica é largamente discu-

tida no âmbito científico, haja vista a localização das patologias nas vias aéreas 

superiores, as altas taxas de incidência de ambas as doenças e a proximidade 

fisiopatológica entre elas sugerem quadros de multimorbidade1. Sendo assim, 

existem diversos estudos que afirmam a relação de ambas e outros que descartam 

tal relação. Por exemplo, alguns autores propõem que a inflamação nasal mediada 
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por IgE da rinite pode favorecer o aparecimento dos sintomas sinusais e que a 

mesma inflamação nasal pode gerar um congestionamento nasal que obstrui a 

drenagem de muco no complexo ostiomeatal, essa obstrução é considerada como 

um dos pilares essenciais para manifestação de sintomas sinusais, outro estudo 

realizada em crianças, refere que o grau de atopia não está associada à progres-

são da rinossinusite crônica. É provável que o papel dessa associação de doenças 

evolua diferentemente a depender do caráter agudo ou crônico da rinossinusite2. 

Enfim, a associação entre ambas doenças aparenta ser uma hipótese presumível, 

entretanto ainda não existem publicações que confirmem essa relação. 

            Em relação ao tratamento, recomenda-se adicionar a terapia anti-alér-

gica para os pacientes com rinossinusite crônica com alergia concomitante2, além 

do mais, os pacientes com rinossinusite crônica, com indicação cirúrgica para tra-

tamento, devem ser investigados para quadros alérgicos e, caso confirmados, pro-

cederem com medidas de controle antes de prosseguir com a cirurgia1. 

 

            OTITE MÉDIA COM EFUSÃO 

                

         A otite média com efusão ou ‘glue ear’ em inglês, trata-se de um acúmulo 

de secreção mucosa ou serosa, mas não mucopurulenta, no ouvido médio. Essa 

condição ocorre majoritariamente em crianças até os primeiros 5 anos de vida, e 

a partir de 6 anos, o número de casos cai consideravelmente. Existem raros casos 

de acometimento em adultos após infecções de trato respiratório superior, após 

viagens aéreas10, ou quando associadas com rinossinusite severa2. Os sintomas 

mais comuns em crianças são prejuízos auditivos e de linguagem, e queda do 

rendimento escolar. Em casos agudos, podem ocorrer sintomas como dor em re-

gião dos ouvidos, febre e astenia10. 

           A relação da otite média com efusão com a rinite alérgica reside no con-

texto de que qualquer alteração da tuba auditiva pode comprometer sua função, e 

a inflamação alérgica provocada pela atopia pode comprometer o ouvido médio. 

A rinite alérgica pode ser considerada como risco potencial para desenvolvimento 

de disfunção das tubas auditivas, e crianças com otite média com efusão podem 
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ser investigadas para alergia1. Alguns estudos reforçam essa relação como um 

estudo conduzido crianças com otite média com efusão de um hospital que com-

provou que 80% dessas possuía rinite associada, além de postularem achados de 

infiltrados inflamatórios de padrão alérgico em pacientes com rinite alérgica na 

tuba auditiva. Ainda é uma área da medicina que necessita de mais estudos2. 

            Os estudos sugerem que o tratamento voltado para essas duas doen-

ças feito com a administração de anti-histamínicos, descongestionantes e corticoi-

des intranasais demonstraram resultados promissores para o manejo de pacien-

tes2. 

 

             HIPERTROFIA ADENOIDEANA  

              As adenoides são órgãos de tecidos glandulares localizadas na naso-

laringe e possuem o papel de desenvolver a imunidade contra microrganismos 

inalados durante os primeiros anos de vida. O volume da glândula aumenta e 

atinge seu máximo entre os 5 a 6 anos e reduz gradualmente até os 8 a 9 anos. 

Os sintomas típicos são obstrução nasal, respiração por via oral e roncos. Um fato 

curioso é o de que a fascies adenoideana pode ser decorrente tanto da hipertrofia 

adenoideana como da obstrução nasal severa causada pela rinite1,2. 

            Alguns autores apontam para a relação de multimorbidade entre a hi-

pertrofia adenoideana e a rinite alérgica, afirmando que crianças com rinite alér-

gica possuem maior susceptibilidade para hipertrofia adenoideana, sugerindo o 

padrão de inflamação mediada por IgE realizando um papel importante em tal as-

sociação2. É recomendado sempre investigar a presença de rinite alérgica em cri-

anças sintomáticas e com adenoides hipertróficas1. O tratamento por meio de cor-

ticosteroides intranasais e tópicos provenientes do manejo de rinite alérgica mos-

trou melhora de vários parâmetros ligados à hipertrofia adenoideana1,2. 
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 DISFUNÇÕES OLFATIVAS 

            Os estudos mostram relativa associação entre a rinite alérgica e disfun-

ções olfativas, em que pacientes com rinite alérgica manifestaram hiposmia, ade-

mais podem apresentar alterações na função do nervo trigêmio. Tal relação se faz 

mais presente quando se trata de rinite alérgica persistente ou perineal e com 

rinossinusite crônica. É provável que essa multimorbidade ocorra devido a infla-

mações na fossas nasais e no local onde se encontra  neuroepitélio olfativo2. 

            Para o tratamento, o corticosteroide sistêmico é considerado primeira 

linha para tratar disfunções olfativas de origem sinonasal, mas os mesmos não 

devem ser usados de forma prolongada devido aos efeitos adversos desse fár-

maco. Corticoesteroides tópicos também são utilizados, porém possuem menor 

eficácia e maior segurança para o paciente. Corticosteroides intranasais e anti-

histamínicos também mostraram impacto positivo sobre a função olfativa2. 

 

              LARINGITE, TOSSE E PROBLEMAS VOCAIS 

             A associação entre as patologias da laringe e de doenças do trato res-

piratório ocorriam, até então, por uma disfunção da epiglote que acaba permitindo 

que secreções passem do nariz para a laringe. Porém, alguns autores postularam 

que pacientes com rinite alérgica manifestaram sintomas provenientes da gar-

ganta, como tosse, irritação e dificuldade de expelir o muco, além disso observa-

ram que pacientes com rinite alérgica queixaram de irritação laríngea e sensação 

de nódulo na garganta rapidamente após passarem pelo teste de provocação com 

extratos de pólen. O tratamento indicado parece apontar para o uso de glicocorti-

coides inalatórios e sprays nasais de esteroides2. 

 

               REFLUXO GASTROESOFÁGICO  

              Ainda é necessário aguardar por mais estudos na área entre a asso-

ciação da rinite alérgica com o refluxo gastroesofágico, pois alguns estudos ainda 

são incertos quanto a uma relação direta entre as duas entidades. É sabido que o 
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refluxo gastroesofágico pode mimetizar e se confundir com o diagnóstico da rinos-

sinusite crônica e que algumas associações entre o refluxo gastroesofágico e con-

dições do trato respiratório superior e inferior foram descritas, porém não com con-

dições da rinite alérgica.  

 

              HIPOPNEIA OBSTRUTIVA DO SONO E DISTÚBIOS DO SONO 

            Pacientes com rinite alérgica possuem maior dificuldade para dormir, 

utilizam maiores quantidades de soníferos, sofrem despertares noturnos e quei-

xam de não terem dormido o suficiente, implicando que a rinite alérgica pode in-

terferir na qualidade de vida a partir de alterações do sono2, uma vez que ela pode 

contribuir com um quadro obstrutivo e gerar sintomas como respiração oral, além 

de potencializar ou mimetizar sintomas da hipopneia obstrutiva do sono1. Estudos 

demonstraram que corticosteroides tópicos nasais melhoraram significativamente 

os sintomas de obstrução nasal e distúrbios do sono2. 

 

               FADIGA E PREJUÍZOS DE APRENDIZAGEM 

               A rinite alérgica pode estar intimamente ligada à sonolência diurna e 

depressão nos processos de aprendizagem durante o dia, uma vez que os sinto-

mas nasais, em destaque a obstrução, rinorreia e prurido nasal, presentes durante 

o dia, caso não controlados, podem incorrer em problemas de aprendizagem du-

rante o horário escolar. Caso eles estejam presentes pela noite, podem causar 

perda do sono e fadiga no dia seguinte. Alguns estudos demonstram até uma re-

dução na performance de testes em adolescentes e redução na habilidade de di-

rigir. Os medicamentos recentes não sedativos (Loratadina, Cetirizina) parecem 

possuir a melhor indicação para tratar essa multimorbidade, ainda podendo ter 

como alternativa os anti-histamínicos2. 
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HIPERTROFIA DAS CONCHAS NASAIS 

                 As conchas nasais atuam como projeções ósseas sobre as passa-

gens de ar na cavidade nasal e servem para umidificar, aquecer e filtrar as partí-

culas de ar. Caso essas estruturas fiquem hipertrofiadas, podem causar congesti-

onamentos nasais persistentes, cefaleias e pressões em região da face e do osso 

frontal2. 

               A obstrução nasal em pacientes com rinite alérgica decorre comu-

mente devido à hipertrofia das conchas nasais inferiores, local onde normalmente 

se depositam os alérgenos e onde se inicia a cascata inflamatória que resulta na 

obstrução nasal. Este sítio anatômico acaba sendo alvo para cirurgia em pacientes 

com rinite alérgica, de modo a aumentar o tamanho da passagem de ar no local2. 

              Essa multimorbidade possui um tratamento inicial realizado com edu-

cação contra os alérgenos e, em última instância, com tratamento cirúrgico. Vapo-

rização à laser, ablação por radiofrequência, criocirurgia são algumas das alterna-

tivas para tratamento dessas doenças em associação. 

 

DIAGNÓSTICO PARA AS MULTIMORBIDADES 

  

                 A European Academy of Allergy and Clinical Immunology Task Force, 

por fim, propõe uma tabela (Tabela 3) com uma série de perguntas e condutas 

que devem ser feitas para investigação de multimorbidades que podem ocorrer 

concomitantemente à rinite alérgica. 
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Tabela 3: Diagnóstico das multimorbidades associadas com a rinite alérgica. 

Multi-morbidities 
of AR 

Definitive medical history, symptoms and signs 

Asthma Ask about any history of cough, wheeze, shortness of breath, 
exercise-induced bronchospasm 

Examine chest the chest for wheeze, hyperexpansion 
Assess peak expiratory flows and spirometry in older children 

preferably with reversibility testing with beta-2 agonists 

If in doubt, undertake an exercise, mannitol or methacholine 
challenge test or measure exhaled nitric oxide (FENO) 

 

Conjunctivitis Ask about a history of red, itchy, watery eyes, eye rubbing 

Examine eyes 
 

Rhinosinusitis Ask about a history of nasal obstruction or discharge (puru-
lent) with or without hyposmia, headache, facial pain or cough 

Undertake nasendoscopy in older children 

CT scan/sinus X-rays not recommended unless there are 
complications or failed therapy, unilateral symptoms or severe 
disease unresponsive to medical therapy 

 

Otitis media with 
effusion 

(OME)/impaired 
hearing 

Ask questions related to immune deficiency and/or recurrent 
infections 

Ask about any speech and language delay, increasing volume 
of TV, shouting, poor concentration, failing performance at 
school, frustration, irritability 

Examine the ears using a pneumatic otoscope if possible, and 
Weber and Rinne tests 

Use tympanoscopy for evaluation of tympanic membrane and 
middle ear 

Undertake tympanometry 

Use a whisper test to screen otitis media with effusion and 
hearing loss 

Use audiometry in older children—pure tones, speech 
 

Obstructive sleep 
apnea and sleep 

problems 

Enquire about any history of disturbed sleep, snoring, apnoea, 
tiredness, irritability 

Assess nasal airway using spatula misting, nasal inspiratory 
peak flow, visual examination of nostrils and nasendoscopy in 
older children to view nasal airway and adenoids 
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Consider sleep study 
 

Atopic dermatitis Ask about skin symptoms of itching, redness, rash 
Food allergy Ask about symptoms related to food intake 

Ask for oral allergy syndrome (OAS): Allergic reaction that 
occurs upon contact of the mouth and throat with raw fruits or 
vegetables which may be tolerated when cooked 

 

Eosinophilic oeso-
phagitis 

Ask for symptoms related to esophageal dysfunction as solid 
food dysphagia, chest pain, heartburn and upper abdominal pain 

Assess esophageal biopsies 
 

Adenoid hyper-
trophy 

Ask about nasal obstruction, open mouth breathing and sno-
ring 

Examine the face 

Perform posterior rhinoscopy; nasal and nasopharyngeal ri-
gid/flexible endoscopy 

 

Olfactory dys-
function 

Ask for olfactory dysfunction, hyposmia, anosmia 

Evaluate nasal airway and smell function tests 
 

Laryngitis, cough 
and vocal pro-

blems 

Ask for symptoms including irritation in the throat, the sensa-
tion of difficult to shift mucus and cough 

Examine throat and larynx, see vocal cords and arytenoids 
 

Gastro esophageal 
reflux 

Ask for symptoms of indigestion, regurgitation, cough 

Examine throat and larynx 
 

Fatigue and lear-
ning impairment 

Ask about fatigue and learning impairment, school success 

Ask about sleep quality, nasal obstruction and nasal discharge 
 

Turbinate hyper-
trophy 

Ask about nasal obstruction 

Perform anterior rhinoscopy and nasal endoscopy, acoustic 
rhinometry pre and post decongestant shows whether mucosal li-
ning or bony structure is responsible 

 

Fonte: Cingi C, et al. Multi-morbidities of allergic rhinitis in adults: European Academy of Allergy and Clin-
ical Immunology Task Force Report. Clinical and Translational Allergy, 2017; 7:17. 
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CONCLUSÃO 

 É clara a abrangência da rinite alérgica e observa-se a necessidade de no-

vos estudos e descrições sobre como a rinite alérgica atua em conjunto com de-

mais doenças. Os profissionais de saúde devem sempre observar os sinais e sin-

tomas de multimorbidade que o paciente portador de rinite alérgica pode apresen-

tar, de forma a alcançar um padrão terapêutico mais efetivo. 
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4 
Rinite Alérgica e Transtorno de Déficit de Atenção e 

Hiperatividade (TDAH) 
Giovana Tavares de Sousa 

Tiago de Araujo Nunes 

Alessandra Ribeiro Ventura Oliveira  

 

 

INTRODUÇÃO 
 

                 A rinossinusite alérgica (RA) é uma condição inflamatória desencadeada 

por reação de hipersensibilidade a aeroalérgenos os quais se enquadram fungos, 

pólen, ácaros, pelos de animais e outros, que têm como resultado a manifestação 

de sintomas clássicos tais como, espirros, prurido, congestão nasal, rinorréia e em 

casos crônicos, distúrbios no sono e dificuldades de aprendizado 1. Tendo em vista 

a elevada prevalência da RA na população pediátrica, a presença elevada do 

Transtorno do Déficit de Atenção/Hiperatividade (TDAH) em pacientes acometidos 

por RA e os efeitos da cronificação da RA no desempenho cognitivo de seus por-

tadores busca-se esclarecer se há uma associação entre RA e TDAH, demons-

trando se a presença de TDAH é secundária ao desenvolvimento do processo 

alérgico, ao seu tratamento ou que não há relação concreta 1,2,3. 

 

TRANSTORNO DÉFICIT DE ATENÇÃO E HIPERATIVIDADE: CONCEITO 

 

                 O Transtorno de Déficit de Atenção/Hiperatividade (TDAH) é descrito 

como um quadro de constante dificuldade de concentração que pode ser, ou não, 

acompanhado de inquietação e hiperatividade. Esse transtorno não possui mar-

cadores biológicos que sejam diagnósticos, sendo necessário, portanto, a análise 

do quadro comportamental do paciente 2,3. A sintomatologia típica do TDAH con-

siste na dificuldade de manter o foco em tarefas, divagação, quadro persistente 

de desatenção, desorganização, inquietação contínua e atividade motora intensa. 
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Para o estabelecimento do diagnóstico é importante assegurar que o paciente 

apresente a sintomatologia em mais de um ambiente de convívio social 3,4.   

     Tal sintomatologia afeta o desenvolvimento do indivíduo, assim, o portador 

do TDAH costuma ter o desempenho acadêmico, social e profissional prejudica-

dos, o que provoca uma enorme frustração. Assim, é comum apresentar dificul-

dade de aprendizado, dificuldade de manter-se atento em conversas longas, difi-

culdade de cumprir prazos e de executar tarefas sequenciais. É importante ressal-

tar que, pacientes diagnosticados com TDAH geralmente não apresentam um 

transtorno específico de aprendizagem, portanto, a desempenho ruim do indivíduo 

está associada ao comportamento desatento e não a uma dificuldade de aprendi-

zado 5.  

    Alguns fatores podem favorecer o surgimento desse transtorno. É consenso 

que o uso de medicamentos como broncodilatadores além de transtornos do sono 

podem induzir ou piorar os sintomas do TDAH 5,6. 

 

RINOSSINUSITE ALÉRGICA E TRANSTORNO DE DÉFICIT DE ATENÇÃO: 
ASSOCIAÇÃO 

 

         Assim como o Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade, a Ri-

nite Alérgica também é uma doença de bastante prevalência, principalmente entre 

os pacientes pediátricos, e apresenta manifestações clínicas semelhantes ao 

TDAH. Há, nas duas enfermidades, registros de piora do aprendizado, ocorrência 

de transtornos do sono, irritabilidade, diminuição da capacidade de concentração 

e diminuição do rendimento ao executar tarefas. Devido ao consenso acerca da 

grande prevalência e da sintomatologia em comum, propõe-se que haja uma co-

morbidade entre essas duas patologias 7,8.  

             Um estudo realizado por Chou, et al. buscou indicar a possível comorbi-

dade entre essas duas disfunções, principalmente diante probabilidade do au-

mento de ocorrência de rinite alérgica entre a população diagnosticada com 

TDAH. O estudo analisou a prevalência de rinite alérgica em pacientes psiquiátri-

cos  portadores de TDAH em relação à população geral de Taiwan. O resultado 

obtido a partir do estudo demonstrou uma prevalência muito maior de doenças 

alérgicas como a rinite alérgica e a asma na população que possui o transtorno 
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quando comparada à população normal, o que indica fortemente uma relação en-

tre os dois transtornos 6,7.   

             Diante do predomínio de doenças alérgicas no TDAH, há possíveis suspei-

tas de como um quadro de rinite alérgica poderia agravar o transtorno de déficit 

de atenção ou até mesmo induzi-lo. Inicialmente, vale ressaltar a influência da 

sintomatologia típica da rinussinusite e como seus sintomas provocam prejuízos 

cognitivos. Posteriormente, vale ressaltar também os possíveis efeitos neurocom-

portamentais da medicação utilizada para o tratamento de alergias 8.  

                Um sintoma recorrente em pacientes com rinite alérgica é a congestão 

nasal. Essa obstrução das vias aéreas superiores provoca ronco e apneia noturna, 

resultando numa piora na qualidade de sono do paciente durante as estações 

alérgicas, que poderá ser ainda mais prejudicial ao paciente nos casos de rinite 

alérgica crônica. Pacientes com o sono prejudicado experimentam fadiga diurna e 

uma noite de sono insuficiente pode resultar em prejuízos cognitivos significativos 

como desatenção, dificuldade de concentração e piora no rendimento das ativida-

des diárias. Tais características resultantes de uma má qualidade do sono são 

semelhantes à sintomatologia do TDAH, de modo que um diagnóstico de déficit 

de atenção pode ser resultado de uma rinite crônica não tratada. Transtornos do 

sono são significativos para o agravo e/ou estabelecimento do transtorno de déficit 

de atenção, visto que é uma recomendação da associação psiquiátrica verificar a 

sua ocorrência antes de um prognóstico de TDAH 7,8. 

  

USO DE MEDICAMENTOS NA INDUÇÃO DO TDAH 

  

Anti-histamínicos 

 

                Medicamentos anti-histamínicos sedativos provocam sonolência e letar-

gia, o que pode explicar a piora do desempenho cognitivo durante as temporadas 

alérgicas. Para isso, é interessante que o médico prescreva anti-histamínicos de 

segunda geração, como a loratadina, pois esses não causam depressão no sis-

tema nervoso central. Ademais, foi demonstrado que anti-histamínicos do tipo di-

fenidramina podem dificultar o aprendizado 9. 
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Anticolinérgicos 

 

                  São amplamente distribuídos para crianças com rinite alérgica em medi-

camentos administrados via oral. A ingestão oral desse componente está relacionada 

a inúmeras disfunções cognitivas 9. 

  

Medicamentos isentos de prescrição médica (OTC) 

 

                   A rinite alérgica é a doença alérgica crônica mais frequente na popula-

ção, diante disso, os medicamentos isentos de prescrição médica - chamados OTC 

- são amplamente consumidos e distribuídos, muitas vezes sem a recomendação 

médica. A maioria dos medicamentos OTC para o tratamento de rinite alérgica con-

tam com a mistura de anti-histamínicos, anticolinérgicos, expectorantes e descon-

gestionantes. Essa mistura, embora eficaz para o tratamento da rinite, não possui os 

efeitos colaterais conhecidos suficientemente, o que é preocupante, visto que além 

de anti-histamínicos e anticolinérgicos potencialmente apresentarem riscos para o 

sistema nervoso, também podem apresentar atropina em sua composição, um com-

ponente ligado à psicose em adultos e que pode provocar também hiperatividade e 

confusão mental 8,9. 

  

Broncodilatadores 

 

                   Embora broncodilatadores não sejam utilizados para o tratamento direto 

de rinite alérgica, a asma é uma doença alérgica que tem relação direta com a rinite 

e que pode ser piorada ou até ser consequência de uma rinite alérgica não tratada 

corretamente. Segundo o 5° Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Men-

tais, medicamentos broncodilatadores podem induzir ou piorar o TDAH 9. 

 

  

OUTRAS HIPÓTESES PARA A COMORBIDADE 

 

                Há outras hipóteses recentes que sugerem como a rinite alérgica poderia 

influenciar na piora do transtorno de déficit de atenção. Um pressuposto promissor 

consiste na teoria de que a alergia seria responsável por uma desregulação na 
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resposta beta-adrenérgica e colinérgica, o que causaria um impacto neurocom-

portamental. Há também, uma hipótese que aponta a possibilidade de citocinas 

inflamatórias atravessarem a barreira hematoencefálica, causando assim, uma in-

terferência no sistema nervoso que poderia resultar comportamentos análogos ao 

do TDAH. 

                 Supõe-se, também, que os sistemas nervoso e imune teriam uma 

relação importante através do Fator de Crescimento Nervoso (NFG), que serve de 

resposta cruzada entre os dois sistemas e é um importante regulador de produção 

de imunoglobulinas do tipo IgE. O NFG está presente em níveis aumentados em 

pacientes diagnosticados com TDAH, e o tratamento combinado de anti-histamí-

nicos e estimulantes mostrou melhora tanto dos transtornos quanto na regulação 

do NFG9,10. 

 

 
TRATAMENTO COMBINADO 

  

                Visto o efeito sedativo e a depressão do Sistema Nervoso que alguns 

medicamentos utilizados para tratar a rinite alérgica podem causar, o estudo de 

Isaac Melamed and Melinda Heffron propôs um tratamento combinado de cetiri-

zina (anti-histamínico) e metilfenidato (estimulante). Os pacientes analisados fo-

ram divididos em 3 tipos de tratamento: dois consistiam em cada medicamento 

administrado isoladamente e um terceiro que consistia na administração conjunta 

dessas drogas 9,10.  

        Os resultados da administração conjunta dos medicamentos resultaram 

em maior melhora tanto do quadro de rinite alérgica quanto o de TDAH. Além 

disso, foi observado também uma diminuição nos níveis séricos do Fator de Cres-

cimento Nervoso (NFG), fato que propõe mais fortemente a relação entre esse 

fator e a comorbidade 10. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

                 Há fortes evidências de que a Rinite Alérgica e o Transtorno déficit de 

atenção e Hiperatividade possuem uma relação de comorbidade. As causas da 
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associação entre esses transtornos podem ser inúmeras e são necessários maio-

res estudos para determiná-las e para tratá-las de forma acertada. Primeiramente, 

é importante que psiquiatras investiguem a possível presença da rinite alérgica 

antes do diagnóstico de TDAH, visto que os sintomas de desatenção podem ser 

provenientes de uma alergia não tratada. Além disso, deve-se analisar melhor os 

efeitos de algumas medicações no sistema nervoso, de modo a estar ciente dos 

seus possíveis efeitos no paciente. É interessante utilizar anti-histamínicos de se-

gunda geração, pois estes não apresentam ação depressora e anticolinérgica. A 

associação de drogas estimulantes junto a anti-histamínicos também é bastante 

promissora para os pacientes que apresentam as duas doenças concomitante-

mente. 
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Cirurgia Endoscópica tradicional e Sinusoplastia com 
balão no tratamento da Rinossinusite crônica 
Camila Côrtes Ribeiro 

Pedro Henrique Nunes de Araujo 

Alessandra Ribeiro Ventura Oliveira 

 

A rinossinusite, apesar de possuir baixa mortalidade, é uma doença com 

alta taxa de morbidade, e pode afetar não só o bem-estar físico do paciente, mas 

também o seu estado mental, causando constrangimento, noites mal dormidas, 

tristeza, frustração e irritabilidade. Tais sintomas atingem negativamente o rendi-

mento escolar e laboral de indivíduos com essa condição, além de afetar o conví-

vio com familiares e pessoas próximas. Esses fenômenos podem ser evitados por 

meio de medicações que aliviam os sintomas em momentos de exacerbação, po-

rém esta é apenas uma medida de controle da doença e que dificilmente promove 

a cura isoladamente. Assim, pacientes com rinossinusite crônica (RSC) geral-

mente necessitam de longos períodos de tratamento, gerando um alto custo para 

a saúde pública1,2,3. 

O manejo de pacientes com rinossinusite crônica (RSC) consiste no em-

prego da terapia conservadora ou da intervenção cirúrgica, que objetivam alcançar 

o controle clínico da doença, isto é, a ausência dos sintomas ou na não interferên-

cia destes na qualidade de vida do paciente 2. A terapia conservadora varia de 

acordo com a presença ou ausência de pólipos e inclui medicamentos por via oral 

ou nasal. Os principais são:  

 

• Antileucotrienos: indicado para pacientes com RSC com pólipos nasais 

que também possuem asma, alergias e intolerantes ao ácido acetil salicí-

lico. 
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• Descongestionantes nasais: usado para alívio dos sintomas, apesar de 

não haver evidências da real melhora em pacientes com rinossinusite 

aguda ou crônica. 

• Corticoesteróides: administrados em um curto período de tempo (1 a 3 

semanas) em pacientes com e sem pólipo nasal na RSC.  

• Antagonistas de receptores de leucotrienos: tratamento adjuvante. 

• Antibióticos: na RSC sem pólipos nasais, há evidências para o uso de 

antibióticos macrolídeos de dose baixa e de longa duração por 12 semanas. 

Recomendado para pacientes que não apresentaram melhora considerável 

ao tratamento com corticoesteróides4,5. 

 Como dito anteriormente, RSC pode ser classificada em RCS com 

pólipos nasais (RSCcPN) e RSC sem pólipos nasais (RSCsPN). A classificação 

ocorre por meio de endoscopia nasal visualizando-se o meato médio. É de grande 

importância a identificação de qual tipo RSC um paciente é portador, pois há dife-

renças tanto no manejo terapêutico quanto no manejo cirúrgico 4,6.  

Segundo o estudo realizado por Deal e Kountakis, foi demonstrado que pa-

cientes com RSCcPN possuem menor qualidade de vida do que pacientes com 

RSCsPN, além de apresentarem menor recuperação das vias aéreas após a ci-

rurgia e apresentarem uma necessidade significativamente alta de uma cirurgia 

de revisão5,7.  
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Figura 1 - Protocolo de atuação na RSC (cuidados de saúde primários) e RSCcPN. 

 

Fonte: European position paper on rhinosinusitis and nasal polyps (EPOS) 2012: Atualização clínica 
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Figura 2 - Protocolo de atuação na RSC (cuidados de saúde primários) e RSCsPN. 

 

Fonte: European position paper on rhinosinusitis and nasal polyps (EPOS) 2012: Atualização clínica 

 

 

Indicação cirúrgica 

A intervenção cirúrgica é indicada quando não há uma melhora dos sinto-

mas ao se utilizar a terapia conservadora máxima - corticosteroides tópicos ou 

sistêmicos, antibioticoterapia e irrigação salina nasal – em um período de três a 

seis semanas (alterando para cada cirurgião), e a RSC está afetando demasiada-

mente a qualidade de vida do paciente8 . 

 A qualidade de vida do paciente pode ser mensurada por meio do questi-

onário SinoNasal Outcome Test 22 (SNOTT-22) que avalia o grau de desconforto 

gerado pelos principais sintomas causados pela RSC, e, ao ser utilizado ao longo 

do tratamento clínico, é possível detectar se houve uma evolução favorável ou se 

é necessária uma diferente abordagem. O SNOTT-22 é aplicado antes e depois 

do tratamento escolhido e avalia 22 sintomas da RSC adotando uma nota de 0 a 

5 para cada pergunta, sendo zero a ausência dos sintomas e cinco a presença 
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máxima dos sintomas. Pacientes com uma pontuação elevada no SNOTT-22, ge-

ralmente, são encaminhados para a intervenção cirúrgica.  Assim, por meio desse 

questionário, criou-se um padrão para a indicação de cirurgia avaliando a quali-

dade de vida em pacientes com RSC, que antes era um fator randomizado8. 

A cirurgia também é indicada quando há presença de alterações anatômi-

cas significativas, detectadas por tomografia computadorizada (TC) e endoscopia 

nasal9,10.  

O Lund-Mackay é um método de score de classificação de TC que avalia 

as alterações anatômicas observadas. É avaliado a opacificação dos seios para-

nasais atribuindo uma pontuação para eles, sendo zero (nenhuma alteração), 1 

(parcialmente opacificado) 2 (totalmente opacificado). O complexo ostiomeatal 

também é avaliado em: zero (não ocluído) ou 2 (ocluído). O score é obtido pela 

soma da pontuação para os seios maxilar, etmoidal anterior, etmoidal posterior, 

esfenoidal e frontal e do complexo ostiomeatal. A pontuação global varia de 0 a 

24. Para pacientes com alto score, a intervenção cirúrgica geralmente é indi-

cada3,11. 

O complexo ostiomeatal é composto por: processo uncinado, bulla etmoi-

dal, concha média, além dos espaços entre essas estruturas: infundíbulo etmoidal, 

hiato semilunar e meato médio (figura 3)10. 
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Figura 3 - Imagem no plano coronal demonstrando os componentes e relações 
anatômicas da unidade ostiomeatal. Em destaque: bula etmoidal (BE), concha na-
sal média (CNM), hiato semilunar (HS), infundíbulo etmoidal (IE), processo unci-
nado (PU), forame orbitário inferior (FIO), parte não integrante da unidade ostio-

meatal.  

 

Fonte: Gonçaçves FG, Jovem CL, Moura LO. Tomografia computadorizada das células etmoidais intra e 
extramurais: ensaio iconográfico. Radiol Bras. 2011 Sept - Oct;44(5):321-326.  

 

 O Lund-Mackay também foi adaptado para a classificação endoscópica, 

avaliando os seguintes critérios: presença bilateral de pólipos, edema, secreção e 

cicatrizes e crostas no pós-operatório12. 

Assim, o SNOTT-22, questionário que avalia a qualidade de vida e o Lund-

Mackay, score de classificação de TC, são ferramentas utilizadas por médicos es-

pecialistas para auxiliar na escolha da conduta a ser seguida. Criando-se um pa-

drão e diminuindo o número de procedimentos invasivos desnecessários3,8,11,12. 

A decisão de se submeter a um procedimento cirúrgico depende de fatores 

como o custo do tratamento, a confiança com o médico, o entendimento do pro-

cesso cirúrgico e dos riscos inerentes, o grau de desconforto produzido pela RSC 

e pelo uso dos medicamentos, entre outros fatores. É importante esclarecer ao 

paciente que a cirurgia tem como objetivo melhorar a sintomatologia e qualidade 

de vida, entretanto, dificilmente esse procedimento trará a remissão de todos os 

sintomas e possivelmente ainda necessitará do auxílio de medicações8. 
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Pré-operatório 

O pré-operatório requer um exame de TC dos seios paranasais. O otorrino-

laringologista precisa estudar a tomografia de cada paciente antes do procedi-

mento cirúrgico, visto que, a região nasal possui grande complexidade devido a 

sua estrutura tridimensional e grande variabilidade anatômica.  São consideradas 

variações anatômicas de grande relevância: Agger nasi (figura 4 e 5), desvio de 

septo obstrutivo, concha bolhosa, pneumatização grande ou obstrutiva de concha 

média, processo uncinado proeminente, pólipos nasais, variações da bula etmoi-

dal, células de Onodi (figura 6) e células Haller (figura 7)3,9,10,13. 

 

Figura 4 - Imagem no plano coronal ao nível das células do agger nasi em desta-
que (asterisco). Células agger nasi são consideradas as células etmoidais mais 
anteriores. 

 

Fonte: Gonçaçves FG, Jovem CL, Moura LO. Tomografia computadorizada das células etmoidais intra e 
extramurais: ensaio iconográfico. Radiol Bras. 2011 Sept - Oct;44(5):321-326. 
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Figura 5 - Anatomia do recesso frontal (RF) no plano sagital e sua relação com as 
células etmoidais anteriores (CEA). Em destaque: a célula de agger nasi (CAN) e 
o seio frontal (SF). O recesso frontal é a via de drenagem do seio frontal e de 
algumas células do agger nasi, que geralmente tem forma de funil. 

 

Fonte: Gonçaçves FG, Jovem CL, Moura LO. Tomografia computadorizada das células etmoidais intra e 
extramurais: ensaio iconográfico. Radiol Bras. 2011 Sept - Oct;44(5):321-326. 

Figura 6 - Imagem no plano coronal demonstrando uma célula de Onodi (aste-
risco) imediatamente abaixo do canal do nervo óptico. O aspecto de seio esfenoi-
dal de "dois andares" no plano coronal ajuda na identificação deste tipo de célula.

 

Fonte: Gonçaçves FG, Jovem CL, Moura LO. Tomografia computadorizada das células etmoidais intra e 
extramurais: ensaio iconográfico. Radiol Bras. 2011 Sept - Oct;44(5):321-326. 
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Figura 7 - Célula de Haller (asteriscos). Células etmoidais que se pneumatizam 
inferiormente às órbitas para o interior dos seios maxilares. Em situações especi-
ais podem reduzir a unidade ostiomeatal e predispor à obstrução do infundíbulo 
maxilar. 

 

Fonte: Gonçaçves FG, Jovem CL, Moura LO. Tomografia computadorizada das células etmoidais intra e 
extramurais: ensaio iconográfico. Radiol Bras. 2011 Sept - Oct;44(5):321-326. 

 

Geralmente na TC dos seios paranasais são realizados os cortes coronal e 
axial, que fornecem informações detalhadas sobre esta região. E, para cirurgias 
que envolvem a região do seio frontal, também é indicado a reconstrução sagital 
com cortes finos, a qual permite melhor análise do que a TC convencional9. 

É necessário ministrar antibiótico e corticoesteróides antes da cirurgia para 
os pacientes que possuem infecção aguda, afim de diminuir a inflamação, e con-
sequentemente, reduzir a hemorragia durante a cirurgia. Ressaltando os pacien-
tes que possuem pólipos nasais grandes, os quais possuem grande vasculariza-
ção e o uso de um curso curto de esteroides é recomendado13. 

Segundo a European Position Paper on Rhinosinusitis and Nasal Polyps 
2012 (EPOS 2012), é recomendado a adenoidectomia em crianças pequenas pre-
viamente à cirurgia endoscópica dos seios paranasais (CESPN). Tal procedimento 
melhora em 50% a RSC e, adotando essa medida, muitas vezes o tratamento 
cirúrgico para rinossinusite não é mais necessário, seguindo apenas a conduta 
clínica5. 

 

Anestesia 

Uma clara visualização do campo cirúrgico é o ponto chave para o sucesso 
de uma cirurgia endoscópica, em uma região de alta complexidade como a dos 
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seios paranasais. Para garantir que isso ocorra, não pode haver hemorragias du-
rante o procedimento, visto que, por ser uma  área tão estreita até mesmo um 
pequeno acúmulo de sangue pode dificultar a visão do cirurgião. Em razão disso, 
ressalta-se a importância da anestesia que proporcione uma hipotensão sistêmica 
e vasoconstrição da mucosa nasal13,14. 

A hipotensão sistêmica pode ser assegurada pela via de decréscimo do 
débito cardíaco (DC) ou pela via de decréscimo da resistência vascular sistêmica. 
A primeira via recorre de anestésicos que diminuam a pré-carga e contrabilidade 
cardíaca (β-bloqueadores, remifentanil), e a segunda de vasodilatadores (bloque-
adores do canal de sódio, sevoflurane, isoflurane, nitroprussiato de sódio). Devido 
a não utilização de vasodilatadores, conclui-se a superioridade da via de decrés-
cimo do DC, que garante melhor visualização do campo cirúrgico. A pressão arte-
rial alvo para alcançar hipotensão sistêmica, geralmente, é entre 50 e 70mm Hg14. 

Atualmente, aconselha-se a utilização da anestesia total intravenosa 
(ATIV), visto que a anestesia inalatória provoca vasodilatação da grande rede de 
capilares presentes na mucosa nasal aumentando o risco hemorrágico. A ATIV é 
alcançada pela contínua infusão de propofol e um opióide, que varia de acordo 
com o cirurgião. O remifentanil é uma boa alternativa de opióide, considerando 
que reduz frequência cardíaca, DC e possui curto tempo de meia vida13,14. 

O paciente é colocado na posição Trendelemburg Reversa. Essa posição 
promove redução da pressão sanguínea da cabeça e pescoço e, consequente-
mente, decréscimo do DC. Consiste em posicionar a cabeça em um plano mais 
elevado que os pés15. 

 

Figura 8 - Posição de Trendelemburg Reversa. 

 

Fonte: foto disponível em < https://www.enfermagemnovidade.com.br/2014/08/posicao-cirurgica-
e-os-cuidados-de.html > 
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CIRURGIA ENDOSCÓPICA DOS SEIOS PARANASAIS (CESPN) 

 

Nas últimas três décadas, o manejo do paciente com RSC evoluiu de cirur-
gias altamente invasivas para cirurgias minimamente invasivas e com alta preser-
vação da mucosa saudável16. Estudos apontam que a CESPN alivia alguns sinto-
mas da RSC e diminui o número de inflamações, melhorando a qualidade de vida 
do paciente. No entanto, não foi provado a sua superioridade ao tratamento clínico 
no alívio dos sintomas17. 

O principal objetivo da CESPN é remover variantes anatômicas que este-
jam obstruindo ou bloqueando a drenagem dos seios paranasais, como também 
remover tecidos e ossos inflamados18. As principais indicações para esse proce-
dimento estão listadas na tabela 113. 
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Tabela 1- Indicações mais comuns para cirurgia endoscópica nasossinusal. 

 

Fonte: Melo JM, Zavarezzi F, Ribeiro UJ, Bittencourt S. Cirurgia Endoscópica Nasossinusal. Rev bras videocir 
2006;4(2): 78-84 

 

São procedimentos realizados durante a cirurgia: retirada do processo unci-
nado (uncinectomia), ressecção da bula etmoidal, abertura da lamela basal e et-
moidectomia posterior, antrostomia do seio maxilar19. 

• A retirada do processo uncinado (figura 3) é necessária para que ocorra 
abertura do infundíbulo etmoidal e melhor visualização do etmóide anterior, 
bula etmoidal, recesso frontal e o óstio do seio maxilar. 

• A ressecção da bula etmoidal é necessária caso esta esteja comprometida 
ou quando esteja bloqueando a drenagem do seio maxilar, devido a um 
tamanho exacerbado. 

• A abertura da lamela basal e etmoidectomia posterior são realizados caso 
ocorra comprometimento do etmóide posterior. A lamela basal se encontra 
posteriormente à bula etmoidal, desempenha papel de fixar a concha média 
à órbita e separa o etmóide anterior do posterior. A etmoidectomia consiste 
na remoção das células etmoidais. O acesso ao etmóide posterior, após a 
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abertura da lamela basal, requer cuidado e precisão do cirurgião, visto que 
esse local possui relação com o nervo óptico. O cuidado é ainda maior 
quando há presença de células de Onodi.   

• A antrostomia maxilar é a amplificação do óstio do seio maxilar utilizando 
pinças cortantes. Esse procedimento facilita a drenagem das secreções 
para a região nasal, porém, caso não haja cautela, pode ocorrer lesão do 
ducto nasolacrimal e da artéria esfenopalatina. A presença de célula de 
Haller pode ser confundida com o seio maxilar, reforçando-se a importância 
da avaliação de variantes anatômicas por TC no pré-operatório19.  

Recesso frontal- A cirurgia no recesso frontal, quando este é acometido, ge-
ralmente é precedida de etmoidectomia. Também há necessidade da remoção de 
células de Agger nasi, caso presentes, para melhor visualização. Existem três prin-
cipais técnicas de acesso ao recesso frontal propostas por Draf no livro The Fron-
tal Sinus: 

• Draf I – Drenagem Simples: a drenagem é estabilizada com a etmoidecto-
mia total. Essa abordagem é indicada quando há mínimo acometimento do 
seio frontal e o paciente não está no grupo de risco, que inclui intolerantes 
à aspirina e asmáticos. Na maioria dos casos, o seio frontal é curado por 
causa da melhora na drenagem via seio etmoidal.  

• Draf II a/b – Drenagem Expandida: drenagem é estabelecida após a etmoi-
dectomia e remoção do assoalho do seio frontal entre a lâmina papirácea e 
a concha nasal média (tipo II a), ou o septo nasal (tipo II b). A técnica tipo 
II-a aumenta o tamanho do óstio do seio frontal para a sua dimensão má-
xima. Caso haja necessidade de um canal de drenagem ainda maior, é uti-
lizado a técnica tipo II-b.  

• Draf III – Drenagem Endonasal Média: é realizado a expansão da técnica 
tipo II-b, por meio da ressecção de porções do septo nasal superior locali-
zado na região do assoalho do seio frontal. A abertura deve ter diâmetro de 
1,5cm. Também ocorre ressecção do septo entre os seios frontais. O Draff 
III é indicado após cirurgias prévias do recesso frontal não terem obtido 
resultados favoráveis, e é considerado procedimento primário em pacientes 
com pólipos severos, asmáticos ou intolerantes à aspirina20.  
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Figura 9 - Drenagem Draf III após 1 ano de pós-operatório. ssf, septo dos seios frontais; 
rfs, seio frontal direito; lfs, seio frontal esquerdo; sn, septo nasal; re; etmóide direito; le, 
etmóide esquerdo. 

 

Fonte: Draf W. Endonasal Frontal Sinus Drainage Type I–III According to Draf. In: Koutakis S, Senior B, 
Draf W. The Frontal Sinus: 2. Ed. Springer; 2016. Cap. 24, p. 219-231. 

 

Seio esfenoide: O seio esfenóide, quando comparado aos outros seios para-

nasais, possui a anatomia mais variável. Por possuir elementos vitais ao seu redor, 

a sua manipulação é um desafio ao cirurgião. Alguns desses elementos são: arté-

ria carótida interna, nervo óptico, glândula pituitária e nervo Vidiano. A relação do 

seio esfenóide com essas estruturas se torna ainda mais íntima quando este é 

excessivamente pneumatizado. O acesso ao seio esfenoidal pode ser realizado 

pela via transnasal direta ou transetmoidal21. 

 

SINUPLASTIA COM BALÃO (SCB) 

 Apesar da CESPN ser considerada um método menos invasivo quando 

comparada às cirurgias abertas, ela remove o tecido ósseo e a mucosa nasal, 

ocasionando em modificações fisiológicas, sangramentos, dor e fibrose cicatricial 

no local da lesão, o que pode interromper a drenagem e dificultar no tratamento 
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da RSC11. Visando uma maior conservação da mucosa nasal, no decorrer da úl-

tima década, a SCB foi desenvolvida como técnica alternativa de dilatação dos 

óstios paranasais18. 

  A SCB atualmente é empregada nos seios frontal, maxilar e esfenoidal, 

com microfraturas no local desejado, que remodelam a anatomia, ampliando os 

óstios, para melhor ventilação dos seios paranasais sem remover ou causar danos 

a mucosa nasal, o que faz ser um procedimento menos invasivo, quando compa-

rado a CESPN. Além de localizar mais rápido os seios e reduzir o tempo cirúr-

gico22. 

 

 

TÉCNICA  

 

 Após a montagem do material, cateter-guia, fio guia, balão e bomba, o con-

junto é introduzido na cavidade nasal, podendo ser realizado sob anestesia geral 

ou local. Posteriormente, é realizado a dilatação dos óstios, começando pelo óstio 

do seio frontal, maxilar e posteriormente o esfenoidal esquerdo e em seguida os 

seios do lado direito. Adiante é utilizado endoscópios de 0 e 45 graus, por via 

endoscópica, com colocação do cateter-guia no local próximo ao óstio do seio 

paranasal, assim o fio-guia é introduzido no local desejado para a cateterização. 

Após o reconhecimento do fio-guia no seio paranasal o cateter balão é introduzido, 

através do fio-guia. Com a certificação do local do cateter, o balão é insuflado por 

meio da bomba e é mantido através do óstio por alguns segundos. A fina parede 

óssea é comprimida, resultando em microfraturas e ampliação da passagem para 

o seio paranasal18,22. 
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Figura 10: Técnica de Sinuplastia com balão.

 

Fonte: Neto WC, Pinna FR, Voegels RL.Sinusoplastia por Balão: Revisão da Literatura. 2008;12(4):559-
564[acesso em 08 de fev, 2019]. Disponivel em:http://www.arquivosdeorl.org.br/conteudo/pdfForl/572.pdf. 

 

INDICAÇÕES  

 

 A indicação mais aceita para a realização da SBC é em pacientes que pos-

suem RSC com alergia. Há também outras indicações para a utilização de balão 

para a dilatação dos óstios dos seios paranasais como (tabela 2) em casos de 

barotrauma; cirurgia pediátricas, quando possui acometimento dos seios parana-

sais e o cirurgião elege um método menos invasivo; aspiração de secreção em 

unidades de terapia intensivas; estenose de cicatriz pós-operatória22. 
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Tabela 2 : Indicações para o uso da Sinuplastia  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Fonte: Júnior JFN, Silva MLS, Santos FP, Stamm AC. Sinuplastia com Balão: Um Novo Conceito na Cirurgia 

 Endoscópica Nasal.2008;12(4):538-545 [acesso em 08 de fev, 2019]. Disponivel em:http://www.arquivosde-
orl.org.br/conteudo/pdfForl/569.pdf. 

 

 Após vários estudos publicados, é possível provar que o procedimento de 

sinuplastia através do balão é uma técnica segura e eficaz na terapêutica da RSC. 

Visto que além de ser um método seguro, possui vantagens quanto a cirurgia en-

doscópica funcional, como menor ocorrência de hemorragia nasal, menor trauma-

tismo na mucosa e por diminuir a necessidade de utilizar analgésicos e o tempo 

cirúrgico 22,23. 

 

COMPARAÇÃO 
 
 

 Visto que o objetivo da SCB é a dilatação do óstio utilizando um balão in-

flável, o risco de hemorragia é relativamente baixo, assim, esse procedimento 

pode ser realizado sob anestesia geral ou anestesia local. Já a CESPN é realizada 

sob anestesia geral na maioria dos países por possuir maior risco de hemorragia 

. Desse modo, a SCB possui vantagem sobre a CESPN em relação à escolha do 

método anestésico18. 

Complicações durante a CESPN variam entre hemorragia nasal, sendo a 

mais comum, e lesões intraorbitais e intracranianas, mais raras24. Na SCB as com-

plicações são semelhantes às citadas, pois ao introduzir o fio guia pelo óstio ou 



81 
 

ao inflar o balão há o risco de lesão orbital, vazamento do líquido cefalorraquidiano 

e lesão da dura-máter por fragmentos ósseos11,18. Apesar de tal risco, relatos so-

bre complicações durante a SCB são raros na literatura e estão mais relacionados 

ao mau funcionamento do dispositivo25. 

Segundo um estudo de coleta de dados realizado na Finlândia, a metodo-

logia intra-operatória e o pós-operatório de 36 pacientes que se submeteram à 

SCB foram comparados à 39 pacientes que se submeteram à CESPN. O grupo 

da SCB apresentou como vantagem a possibilidade do procedimento ser realizado 

dentro do consultório, sem a necessidade de um centro cirúrgico. Vantagem tam-

bém observada no tempo de licença médica ser consideravelmente menor, o que 

pode indicar um processo de cicatrização mais rápido. O tempo médio de cirurgia 

foi igual para os dois grupos. Nenhum grupo apresentou complicações cirúrgi-

cas18.  

Os mesmos autores do estudo realizado na Finlândia se reuniram para 

comparar a redução dos sintomas e satisfação dos pacientes do estudo anterior 

após acompanhamento médio de seis anos após a cirurgia. Tanto os pacientes do 

grupo da SCB, como os pacientes da CESPN relataram diminuição dos sintomas. 

Entretanto, o número de rinossinusites agudas, de secreções nasais e de conges-

tões nasais no lado direito foi menos reduzido no grupo da SCB. Ambos grupos 

demonstraram estar bem satisfeitos com o procedimento cirúrgico. Durante o pe-

ríodo de acompanhamento, quatro cirurgias de revisão (14%) foram realizadas no 

grupo da SCB e nenhuma no grupo da CESPN17. 

 

 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 A rinossinusite possui baixa mortalidade, porém é uma patologia de suma 

importância devido a elevada taxa de morbidade, visto que afeta o bem-estar do 

paciente, como foi supracitado1. Assim, objetiva-se o controle da doença, seja de 

forma clínica ou cirúrgica, com a finalidade de alcançar ausência ou minimização 

dos sintomas, principalmente daqueles que interferem diretamente na qualidade 

de vida dos pacientes2.  
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 Estabelecer o controle da doença de forma clínica é a conduta primária para 

o tratamento da RSC. A abordagem cirúrgica é indicada caso não seja observado 

melhoras significativas com a terapia conservadora máxima, fato que pode ser 

analisado por meio do preenchimento do questionário SinoNasal Outcome Test 

22 (SNOTT-22). E deste modo, restabelecer a ventilação e a drenagem adequada 

dos seios paranasais, aliviando os sintomas8,22.  

 Assim, optar pela cirurgia endoscópica dos seios paranasais, procedimento 

já estabelecido na área cirúrgica e com bom prognóstico mesmo em RSCs mais 

severas; ou pela sinuplastia com balão, a qual é um método novo, menos invasivo 

e com efetividade já comprovada, é algo a ser discutido com o paciente, apresen-

tando os riscos relativos em cada situação e respeitando as suas opções individu-

ais 11,22.  
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Rinossinusite Crônica e Refluxo Gastroesofágico 
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INTRODUÇÃO 

 

Rinossinusite (RS) e Doença do Refluxo gastroesofágico (DRGE) são duas 

doenças prevalentes na população brasileira. A primeira principalmente entre a 

faixa etária dos 18 aos 60 anos¹. A segunda com prevalência na população brasi-

leira de 12% ². Ambas interferem em diversas esferas organizacionais, gerando 

grande impacto socioeconômico1,2.   

A RSC se subdivide em Rinossinusite crônica com polipose nasossinusal 

(RSCcPN) e em Rinossinusite sem polipose nasossinusal (RSCsPN)3,4 . Na pri-

meira, observa-se predomínio de eosinófilos, padrão molecular Th2, com concen-

trações elevadas de interleucina-5 (IL-5) e imunoglobulina E (IgE) (figura 1).Na 

segunda, observa-se predomínio de infiltrado mononuclear, padrão molecular th1, 

com elevados níveis de interferon-γ (INF-γ) e fator transformador de crescimento-

β (TGF-β)5. (figura 2)  

 

 

FISIOPATOLOGIA DA RSC  

 

A resposta inflamatória padrão é ativada pela lesão epitelial que promove a 

resposta inata e adquirida. Após a lesão, os PAMPs (pathogen-associated mole-

cular patterns) ligam-se aos receptores TLR (toll-like receptor) que induzem a se-
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creção de citocinas, quimiocinas e proteínas no muco nasal (lisozimas e lactofer-

rina). Assim, instaura-se o processo inflamatório e o recrutamento de células para 

o local iniciador. O TLR ativa duas vias: via canônica (via MyD88 – myeloid diffe-

rentiation primary response-88) ou alternativa (via TRIF – TIR domain containing 

adapter inducing interferon-β). Ambas são capazes de atuar no processo de trans-

crição gênica de moléculas, podendo polarizar a resposta para Th1 ou Th2, a de-

pender da via4. (figura 3). 

 

 

 

Figura 1: Resposta imunológica na Rinossinusite crônica com polipose nassosinusal polarizada 
para th2 com diminuição da resposta pelo Linfócito T regulador. O edema é resultado da resposta 
eosinofílica exacerbada 5. 

 

Fonte: Anselmo-Lima WT, Sakano E. Rhinosinusitis: evidence and experience. Brazilian Journal of Otorhino-
laryngology 2015;81(1):808-14. 
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Figura 2: Resposta imunológica na Rinossinusite crônica sem polipose nassosinusal polarizada 
para th1 com presença de altas concentrações de IL-6 e com aumento de Linfócitos T reguladores 
associado. Padrão de resposta neutrofílico em um processo inflamatório modulado5. 

 
Fonte: Anselmo-Lima WT, Sakano E. Rhinosinusitis: evidence and experience. Brazilian Journal of Otorhino-
laryngology 2015;81(1):808-14 
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Figura 3: Imunidade inata na fisiopatologia da Rinossinusite Crônica. Atuação dos receptores 
toll-like (TLR) que se ligam ao PAMP tendo como resultado produção de citocinas th1 e th2 e di-
minuição de Linfócitos T reguladores. Utilização de duas vias: MYD88 E TRIF5.  

 
Fonte: Anselmo-Lima WT, Sakano E. Rhinosinusitis: evidence and experience. Brazilian Journal of Otorhino-
laryngology 2015;81(1):808-14. 

 

 

 

DOENÇA DO REFLUXO GASTROESOFÁGICO (DRGE) 

 

 

Doença do refluxo Gastroesofágico (DRGE) consiste no fluxo retrógrado do 

suco gástrico para o esôfago acompanhado de manifestações clínicas que podem 

estar relacionadas a diversas causas, sendo elas: hipotonia do esfíncter inferior 

do esôfago (EIE), alteração na barreira anti-refluxo gastroesofágico decorrente da 

hérnia hiatal por deslizamento, peristaltismo esofagiano inadequado, lesão da mu-

cosa esofagiana, obesidade, gravidez e uso de estrógenos 6,7. Os principais sin-

tomas são pirose e regurgitação ácida por pelo menos duas vezes por semana em 

um período de 4 a 8 semanas. Alguns sinais secundários podem estar presentes, 
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tais como dor torácica, tosse, disfonia, pigarro, halitose e afta 6,7. O mecanismo 

exato da DRGE ainda é desconhecido, mas sabe-se da influência de fatores exó-

genos e endógenos. Dentre os fatores de risco, estão o aumento da frequência 

dos relaxamentos e diminuição do tônus do esfíncter esofágico, alterações no es-

vaziamento gástrico e nas barreiras anti-refluxo, obesidade, alergias, hérnia e ta-

bagismo 7,8.9.  

O diagnóstico pode ser realizado por meio da história clínica, endoscopia 

digestiva alta, caso negativo não exclui o diagnóstico, manometria esofágica, 

exame cintilográfico, teste terapêutico, além do exame de padrão ouro, a pHmetria 
10,11,12. 

 

ASSOCIAÇÃO ENTRE RSC E DRGE 

 

A associação da RSC e do DRGE é algo recente nas literaturas e pode ser 

visualizada principalmente em pacientes com RSC refratária à abordagem clínica 

e cirúrgica7, muito relacionado a fatores de risco como asma, tabagismo, alergia, 

alterações estruturais dos cílios, imunodeficiência e intolerância à aspirina. A coli-

gação das duas patologias depende de três fatores: Relação aumentada entre os 

grupos com a RSC possuindo DRGE, mecanismo fisiopatológico coerente com as 

alterações nasossinusais e a regressão da RSC frente ao uso do tratamento para 

DRGE.   

Em estudo de coorte com objetivo de relacionar a RSC com a DRGE, foram 

analisados 23.489 pacientes com RSC e o controles 93956. A taxa de DRGE foi 

maior no grupo com SRC (17,1% [4020 de 23.489]) do que no grupo controle 

(9,1%)13.  Um outro estudo de N Siupsinskiene et at., 2018, fizeram um estudo 

caso controle, sendo o caso com 45 pacientes comparando a prevalência de pa-

cientes com rinussinusite crônico com polipose relacionado a presença de H. 

Pylori. No estudo mostrou uma taxa de H pylori positiva significativamente maior 

na rinossinusite crônica com polipose nasal (28,9%) como comparado ao grupo 

controle (3,3%)14. 
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Há três mecanismos fisiopatológicos que podem explicar a correlação entre 

RSC e DRGE: 1) efeito do ácido na mucosa nasal; 2) estimulação vagal; 3) pre-

sença do Helicobacter pylori (HP) 7,8.  

O efeito do ácido na mucosa nasal é explicado pela variação do Ph em 

região nasofaríngea pelo refluxo de conteúdo gástrico, o que pode resultar em 

alteração da motilidade dos cílios, inflamação da mucosa, edema, obstrução sinu-

sal com consequentes infecções de repetição 7,8. Isso se deve ao fato de que o 

epitélio colunar pseudo-estratificado ciliar dessa região não confere proteção ade-

quada ao ácido refluído 5.  

A estimulação vagal causada pelo ácido pode gerar inflamação, edema e 

diminuição da drenagem nasossinusal. Os sintomas são desencadeados princi-

palmente por estímulos nos ramos aferentes responsáveis pelos arcos reflexos 

laríngeos e digestivo9. 

O papel da infecção por H. pylori na rinossinusite crônica ainda não está 

completamente esclarecido, mas sabe-se que esse microrganismo pode ser de-

tectado na mucosa nasal e no seio. Existem três teorias que explicam a presença 

da bactéria na mucosa nasal: (1) a mucosa nasal e o seio atuam como reservatório 

para o H. pylori; (2) a cavidade oral é um reservatório para essa bactéria, e o 

microrganismo entra na cavidade nasal através do refluxo orofaríngeo; (3) o H. 

pylori infiltra-se na cavidade nasal através do refluxo gastroesofágico10. Sendo as-

sim, sob o efeito da inflamação causado pela bactéria, a membrana mucosa dos 

seios transforma-se em hiperplásica, o que causa disfunção do clearance muco-

ciliar, aumento do edema da mucosa nasal, resultando em hiperplasia 10. 

 Em uma revisão sistemática do PREIS et al., 2017, foram encontrados qua-

tro estudos analisando o IBP com a RSC, sendo que 3 obtiveram melhora. Porém, 

ainda é muito vago, controverso e muitos falham na confirmação diagnóstica da 

RSC ou da DRGE/RLF e baseiam-se apenas na melhora dos sintomas nasais8.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

         Os estudos apresentam uma prevalência da RSC com DRGE, sendo expli-

cado por três mecanismos: efeito do ácido na mucosa, estimulação vagal e a pre-

sença do H.pylori. Além disso, o efeito terapêutico utilizando IBP, como, lansopra-

zol e omeprazol obtiveram melhoras em relação aos sintomas da RSC8. Contudo, 

mesmo com essas associações, a comprovação é conflitante, pois o número de 

estudos, a técnica e o uso dos exames complementares são divergentes. No en-

tanto, essa associação deve ser lembrada no caso de pacientes refratários, pois 

é uma possibilidade de tratamento para melhora na qualidade de vida desses pa-

cientes.  
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