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A rinossinusite está presente em um grande número de pacientes em pronto-
socorros e também nos consultórios de pediatras e otorrinolaringologistas. Assim, 
é importante que os médicos que atendem estes pacientes tenham um amplo 
conhecimento sobre esta patologia, para que possam dar aos pacientes o melhor 
tratamento possível, evitando exames subsidiários e tratamentos que podem não 
ser úteis. Este capítulo permite um entendimento maior sobre o assunto, analisado 
sob a óptica da medicina com base em evidências, usando diretrizes européias.

Quando tiver lido este capítulo, você poderá diferenciar os casos agudos e 
crônicos de rinossinusite e aplicar critérios diagnósticos rigorosos. Sempre que 
um exame específico for solicitado, você poderá reconhecer os fatores predispo-
nentes e assim instituir o tratamento mais adequado e eficiente para cada situação. 
A utilização correta deste conhecimento dará aos seus pacientes uma qualidade de 
vida melhor, com todos os seus benefícios.
Glenis Scadding

A rinossinusite pediátrica é um dos meus assuntos preferidos. É uma con-
dição bastante comum. Vamos examinar um novo conjunto de diretrizes, as 
diretrizes EPOS. EPOS é a sigla do European Position Paper on Nasal Polyps 
and Chronic Rhinosinusitis, e inclui uma seção sobre crianças. Mas, na verdade, 
foi em grande parte redigido por médicos que tratam adultos, e penso que pro-
vavelmente vamos ter uma versão revisada para crianças, escrita pela Academia 
Européia daqui a um ou dois anos. Iremos trabalhar em uma versão especial para 
a população pediátrica.

Nas crianças, a apresentação clínica pode ser diferente da encontrada em adul-
tos, a prevalência é similar ou ligeiramente maior do que a de adultos, e as causas ten-
dem a ser diferentes. Felizmente, a rinossinusite crônica (RSC) tende a uma remissão 
espontânea em muitas crianças. Isto é algo que raramente vemos no paciente adulto.

O que sabemos é que a rinossinusite tem efeitos acentuados sobre a qualida-
de de vida, interferindo em todos estes domínios: aspectos físicos, dor corporal, 
saúde em geral, vitalidade, função social, saúde emocional e mental. Ou seja, 
todos os diferentes domínios da qualidade de vida. Isto é importante para os nos-
sos pacientes e, portanto, também é importante para nós.

E as diretrizes? Estamos começando a ver muitas delas. Inicialmente, as 
diretrizes baseavam-se em grande parte em opiniões. Primeiro tivemos uma medi-
cina com base em opiniões (de 1985 a 1998), depois veio a medicina com base em 
evidências (a partir de 1998) quando então a implantação das diretrizes é realizada 
por estudos e intervenções adequadas.  As diretrizes são produzidas, implantadas 
e testadas, e depois são refeitas com o objetivo de torná-las melhores.

Na verdade, já houve dois conjuntos de diretrizes sendo que o original foi 
publicado em 2005, e uma versão revisada surgiu em 2007 1.
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O que é a rinossinusite? Pela definição é um complexo de sinais e sinto-
mas: obstrução das cavidades paranasais, especialmente nos pontos em que estas 
cavidades drenam para o nariz, no complexo ostiomeatal, que situa-se na porção 
dorsal do nariz (Figura	 1). Também há rinorréia, que pode ser anterior mas é 
freqüentemente posterior, e uma sensação de pressão ou dor na face, juntamente 
com uma redução do olfato. O paladar, é claro, também está afetado. A versão 
EPOS, tem como definição clínica a inflamação do nariz e cavidades sinusais, 
caracterizada por dois ou mais sintomas, um dos quais necessariamente precisa 
ser a obstrução nasal ou a secreção ou "corrimento" nasal.

Figura	1. Sintomas de rinossinusite (de acordo com EPOS, 2007 1)

Definição	clínica
É a inflamação do nariz e das cavidades sinusais, caracterizada por dois 

ou mais sintomas, um dos quais deve ser o bloqueio	 /	obstrução	 /	congestão	
nasal	ou	corrimento	nasal	 (secreção	anterior ou posterior). Além disso, pode 
haver pressão ou redução facial / perda do olfato. Mas é claro que todos podem 
ocorrer, ao mesmo tempo.  Isto não é suficiente para o diagnóstico, é necessária 
uma segunda evidência, a qual pode ser obtida com o exame do nariz, preferivel-
mente com um endoscópio nasal, encontrando evidências de anormalidades 
no meato médio, para onde as cavidades paranasais anteriores drenam. Esta 
anormalidade	poderá	ser	a	presença	de	pólipos ou secreção mucopurulenta ou 
obstrução por edema / aumento de volume da mucosa, principalmente no meato 
médio.

Uma alternativa seria recorrer à tomografia	 computadorizada	 (TC) para 
determinar as alterações do complexo ostiomeatal, local por onde ocorre a drena-
gem das cavidades sinusais 1. Entretanto a TC não é um pré-requisito para o diag-
nóstico de RSC. Este é um aspecto muito importante. Estes sintomas certamente 
ocorrem em crianças, mas há outras situações que também podem ocorrer: baixa 
concentração, odor desagradável e tosse. Muitas crianças com rinossinusite são 
levadas ao médico pela tosse. 
Classificação	geral	

Como definimos a rinossinusite (RS)? 
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Duração	dos sintomas: 
●	aguda	(RSA)	:	>	10	dias	e	<12	semanas	para	a	resolução	completa	dos	sintomas;
●	crônica	(RSC):	>12	semanas,	sem	resolução	completa	dos	sintomas.

A RSC dura mais que 12 semanas, sem resolução dos sintomas, e a forma 
aguda tem duração entre 10 dias e 12 semanas. Um pouco mais adiante vamos 
comentar mais sobre a RSA.
E a gravidade?

Mostramos que em adultos a gravidade pode ser definida de forma bastante 
simples, fazendo com que o paciente marque em uma escala visual analógica 
(visual analogic scale - VAS) que vai de 0 a 10 pontos: do lado esquerdo não há 
sintomas, o escore é igual a zero e, do lado direito, com o escore de 10 pontos, 
está a pior sintomatologia possível. Se o paciente fizer a marca ao longo desta 
linha, a gravidade poderá ser leve, moderada ou grave. Fizemos a validação com 
um grupo de nossos pacientes:
●	brando:		escore	VAS	<3;
●	moderado:	escore	VAS:	>3-7;
●	grave:	escore	VAS	>7.

Se quisermos realizar um estudo epidemiológico, não será possível observar 
o nariz ou submeter a uma TC toda uma população. Portanto, o documento da 
EPOS recomenda um diagnóstico bastante simples, com base apenas nos sinto-
mas, com finalidade epidemiológica, validação por entrevista telefônica, sendo 
sugerido que, ao mesmo tempo, pergunte-se ao paciente sobre possíveis sintomas 
alérgicos

Com relação à pesquisa, na presença de pólipos nasais, fazendo parte da 
RSC, demonstra que esta é uma condição bem heterogênea. Portanto, ao realizar 
uma pesquisa é preciso definir a população de pacientes a ser estudada, da melhor 
forma possível, para que a evidência obtida seja significativa. Em pesquisas, a 
definição de RSC, com ou sem pólipos nasais, deve ser estabelecida endoscopica-
mente antes da inclusão em um estudo.

Tenho alguns dados numéricos da União Européia, onde praticamente toda 
sua população terá um resfriado comum em algum estágio, de forma que possi-
velmente 500 milhões serão afetados, uma ou duas vezes por ano. A rinossinusite 
aguda (RSA) acomete cerca de 2% desta população, um total de 10 milhões de 
pacientes, e as estimativas para a  RSC são de cerca de 1%, ou seja, cerca de 
cinco milhões de pacientes, nos quais os pólipos nasais ocorrem em cerca de 4%, 
ou seja, em 20 milhões de pacientes. Portanto, um grande número de indivíduos 
é acometido.

Se fizermos uma TC em um grupo aleatório de pessoas, encontraremos que 
uma	pessoa	em	cada	 três	 têm	anomalias	 significativas	na	TC.	 Isto	porque,	
provavelmente	 os	 resfriados	 virais	 são,	 na	 verdade,	 rinossinusites	 agudas	
virais.	Também	mostramos	há	alguns	anos	que,	após	um	resfriado	viral,	as	
alterações	tomográficas	perduram	por	cerca	de	seis	semanas.	Se	realizarmos	
uma	TC	em	crianças,	uma	em	cada	duas	terá	um	exame	anormal.

Um estudo realizado na Bélgica por Gordts e Clement, analisou as imagens 
de ressonância magnética (RM) de 100 pacientes com RSC, nas quais as imagens 
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foram obtidas em portadores de doenças de origem neurológica 2. Nestas imagens, 
45% dos pacientes tinham alterações típicas de sinusite. O padrão foi diferente dos 
adultos (39%). As cavidades paranasais esfenoidal e etmóidal posterior eram mais 
acometidas em adultos e, 100% das crianças com secreção nasal purulenta, tive-
ram uma TC anormal. Esta	é	uma	das	razões	pelas	quais	não	faz	sentido	usar	
tomografias	para	o	diagnóstico,	porque	algumas	das	 tomografias	anormais	
serão	de	crianças	assintomáticas.	Assim,	esta	não	é	uma	medida	diagnóstica	
a	menos	que	haja	suspeita	de	uma	condição	inusitada	ou	comprometedora.	
Não	deve	haver	preocupação	em	obter	uma	tomografia	até	que	ocorra	uma	
falha	no	tratamento	e	haja	necessidade	de	cirurgia.

Outro ponto que mencionei anteriormente é que em muitas crianças o perío-
do de apresentar rinossinusite termina quando elas crescem um pouco mais: geral-
mente entre sete e nove anos de idade. O mesmo período de tempo, por exemplo, 
em que crescem e deixam para trás a otite média com efusão. Isto provavelmente 
tem relação com o crescimento do terço médio da face, mas talvez seja o ama-
durecimento do seu sistema imunológico. Há duas ou três publicações sugerindo 
uma diminuição espontânea da prevalência depois dos sete anos de idade, signi-
ficando que provavelmente deveríamos ser bastante conservadores com a RSC. 
Provavelmente, não há necessidade de operar a grande maioria dos casos.
Fisiopatologia

O que é a rinossinusite do ponto de vista fisiopatológico? Já dissemos que 
esta não é uma condição única, mas um grupo heterogêneo de acontecimentos. 
Quando examinamos uma tomografia como no caso da Figura	2, constatamos que 
esta é uma TC de um adulto, onde podemos ver os olhos, as cavidades sinusais 
maxilares, o septo nasal, as conchas nasais inferiores e a concha nasal média. A 
concha nasal média direita tem uma célula aérea (apontada na flecha) denominada 
concha bolhosa. Também nesta TC podemos ver as alterações inflamatórias nas 
paredes de revestimento das cavidades sinusais, ocupando toda a parede cavidade 
maxilar, de que forma o fluxo de saída está bloqueado.

Esta alteração pode ser uma inflamação eosinofílica, que pode ser vista na 
polipose nasal, em algumas síndromes e na sinusite alérgica verdadeira. 

Figura	2. Tomografia das cavidades 
paranasais maxilares e etmoidais.  
A seta indica o bloqueio do fluxo de saída. 

Todas estas condições são inflamações com 
um caráter muito eosinofílico. Pode ser uma infla-
mação neutrofílica, possivelmente uma resposta 
à infecção, ocorrendo com maior probabilidade 
em crianças com comprometimento imunológico, 
como naquelas com fibrose cística ou discinesia 
ciliar primária, ou na falta de uma classe ou sub-
classe de anticorpos.

Contudo, em quase todos os paciente iremos 
encontrar um misto de alteração inflamatória e 
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infecção. Tratando a infecção ou tratando a inflamação, podemos alterar esta situ-
ação até um certo ponto e, provavelmente haverá uma melhora, e não um aumento 
da infecção.

As Figura	3 A	e	B mostram algo que acontece com frequência. A Figura	3	
A (à esquerda) mostra a drenagem normal de uma cavidade sinual maxilar. Este 
é um exemplo maravilhoso contra a teoria do criacionismo. O que aconteceu na 
evolução humana, quando paramos de nos movimentar apoiado nos quatro mem-
bros (de quadrúpedes), nos levantamos (para bípedes) e erguemos a cabeça? As 
cavidades sinusais drenam mais para cima, em direção do complexo ostiomeatal, 
indo contra a força da gravidade. Este é um sistema que pode falhar com facili-
dade.  O sistema mucociliar leva as secreções para cima, para fora do complexo 
ostiomeatal, de onde são levadas para o nariz posterior, para a parte posterior da 
laringe, e assim por diante. Engolimos secreções o dia todo, litros de fluido, sem 
perceber. Quando este fluido tem sua composição alterada, ficando mais espesso, 
mais viscoso, mais irritante, denominamos de "catarro", e relatamos como secre-
ção ou corrimento nasal posterior, que nos faz tossir. A  Figura	3	B (à direita) 
mostra o que acontece quando temos inflamação. A área está totalmente bloquea-
da, e um cirurgião otorrinolaringologista abriu um orifício, uma antrostomia mea-
tal inferior, para permitir a drenagem das secreções. Infelizmente, não podemos 
"contar" isto para os cílios. Quando examinamos com um endoscópio, com uma 
certa frequência vemos a condução do fluxo das secreções sendo levada pela via 
habitual. Esta é a razão pela qual a maioria dos cirurgiões otorrinolaringologistas 
que opera o complexo ostiomeatal, toma esta conduta para melhorar a drenagem 
sinusal. Em alguns casos é melhor que a cirurgia seja realizada em uma posição 
mais inferior da cavidade sinusal, sendo estes os pacientes nos quais o clearance 
mucociliar não funciona adequadamente. Neste caso, a antrostomia meatal infe-
rior pode ser bastante útil.

Figura	3	A: Drenagem sinusal normal. B: Inflamação.

Quais são os fatores	predisponentes?
A rinite alérgica, com toda a certeza é um grande contribuinte.  Entretanto, a 

rinite não alérgica, com maior frequência, bem como as imunodeficiências podem 
também ter sua parcela de contribuição. O papel das variações anatômicas possi-
velmente não seja muito grande. Há alguns anos, estudamos as variações anatô-
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micas de pacientes com RSC e em pacientes controles normais, e não observamos 
diferenças. A maioria das crianças tem de seis a oito resfriados comuns por ano, e já 
mencionamos que as alterações nasossinusais duram de seis a oito semanas. Assim 
sendo, muitas crianças estarão com o nariz escorrendo simplesmente por estarem 
resfriadas, especialmente quando vão para o berçário, creche ou para a escola pela 
primeira vez, entrando em contato com outras crianças. Também durante o outono, 
quando voltam de longas férias de verão do Hemisfério Norte, “pegaram” diferen-
tes vírus que compartilham com os outros. Isto é normal para nós, e geralmente 
não requer tratamento. Depois de um resfriado viral, 0,2% a 2% dos pacientes 
acabam	tendo	uma	 infecção	bacteriana	 secundária,	que	pode	 ser	eliminada	
pela imunidade natural ou por antibióticos prescritos pelo médico.

Acredita-se, entretanto, que este clearance bacteriano seja apenas parcial. 
Quando isto acontece, há uma estimulação contínua da imunidade local, ocorre 
produção de citocinas, convergência de células inflamatórias, incluindo neutró-
filos, que irão liberar suas enzimas e danificar a mucosa. Isto leva a uma outra 
possibilidade, uma infecção adicional, de forma que alguns pacientes parecem ter 
RSC por um círculo vicioso como este, sendo repetido constantemente.

Nos últimos anos percebemos que as bactérias podem não ser do tipo 
comum, como as que estamos acostumados a lidar. Há algo que se conhece agora 
como biofilme	bacteriano,	em	que	colônias	de	bactérias	vivem	juntas	como	se	
fossem	esponjas,	apoiando-se	mutuamente,	sendo	também	muito	resistentes	
aos	 antibióticos	 e	 ao	 sistema	 imunológico	 do	 hospedeiro,	 pois	 se	 recobrem	
com alginato (Figura	4). As bactérias que estão no seu interior estão vivas, mas 
não estão metabolizando, não estão demandando oxigênio; entretanto, são capazes 
de tornar-se mais "ativas" em uma estágio posterior, se necessário. De tempos 
em tempos, algumas destas bactérias tornam-se muito mais ativas, tornando-se 
formas planctônicas que nadam livremente. O paciente pode ter uma exacerbação 
da doença, receber antibióticos durante uma semana ou duas, e começar a sentir-
-se melhor, porém quando a administração de antibióticos é interrompida estas 
bactérias continuam presentes. Estas bactérias poderão causar problemas poste-
riormente. Achamos que esta é uma das causas de muitas das RSC.

Na verdade, os biofilmes não são novos. Nós nos livramos de biofilmes 
todos os dias. Ocorrem em torno de nossos dentes, e lidamos muito bem com o 
biofilme porque podemos alcançá-los. E o que fazemos? Escovamos os dentes e 
jogamos água sobre o biofilme.

Figura	4. Biofilme
Não podemos escovar as cavi-

dades sinusais, mas podemos lavá-las, 
eliminando as bactérias. Penso ser esta 
a melhor medida, isoladamente, que 
podemos tomar nos casos de RSC.

Um outro ponto a respeito das 
crianças com rinossinusite é que mui-
tas vezes elas não têm apenas a rinos-
sinusite. A chance de terem outras 
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infecções do trato respiratório, como infecções de ouvido e tonsilite, está entre 
dois e três. Isto sugere que não é apenas este sistema em particular que não deu 
certo, mas que talvez a imunidade não esteja à altura do desafio.

Quando pensamos em imunidade, devemos lembrar que ela é de dois tipos, 
ainda que operem de forma conjunta. Temos a imunidade inata, que está sempre 
presente - é a primeira linha de defesa, não sendo melhorada pela infecção. O clea-
rance mucociliar é uma de suas partes importantes, sendo que agora temos conhe-
cimento a respeito de receptores “toll-like” para bactérias e vírus, também muito 
importantes. Acrescente-se sobre isto, que a medida em que nos desenvolvemos, 
precisamos de um sistema mais competente e acrescentamos um sistema secundá-
rio de anticorpos e leucócitos, ao sistema imune,	adquirido.	Esta	é	a	segunda	
linha	de	defesa,	que	mostra	duas	propriedades:	especificidade	e	memória.

Os	defeitos	da	imunidade	inata	não	são	comuns.	A	incidência	de	fibrose	
cística	está	em	cerca	de	um	em	2.500,	e	a	incidência	de	discinesia	ciliar	pri-
mária está em torno de um em dez mil. Entretanto estas crianças quase sempre 
terminam chegado em nossas clínicas. É preciso saber reconhecê-las, porque terão 
doenças crônicas e algumas delas precisam do auxílio do otorrinolaringologista. A 
discinesia	secundária	é	muito	mais	comum.	O	que	se	tem	sido	observado	em	
adultos, e mais tarde em crianças, é que os heterozigotos, com um gene para fibro-
se	cística,	estão	bastante	presentes	na	população com RSC. Acreditava-se que 
se houver um gene isoladamente, trata-se de um portador, não afetando a pessoa 
com a doença. Mas é possível que ser o portador de um gene já seja o suficiente 
para a pessoa ter problemas de drenagem sinusal.

Gostaria de enfatizar que no momento não	há	 evidências	 de	que	 o	 leite	
torna	o	muco	mais	viscoso	ou	difícil	de	ser	eliminado. Entretanto isto é o que 
as mães fazem: suspendem o leite. Não	há	boas	evidências	científicas	para	isto.

Teste da sacarina
Este	é	o	teste	mais	barato	da	ORL	(Figura	5A,	B	e	C).	O	que	está	sendo	

colocado	no	nariz?	Sacarina!	Isto	mesmo,	sacarina.	Não	é	um	teste	muito	cien-
tífico.	Mas	pode	dar	uma	ideia	do	que	está	acontecendo.	Precisamos	de	uma	
pequena	quantidade	(14	mg)	colocada	um	centímetro	para	dentro	do	nariz.	
Coloque	a	sacarina	após	ter	pedido	ao	paciente	que	assoe	o	nariz.	Mantenha	
a	criança	sentada,	quieta,	peça	que	engula	uma	vez	a	cada	minuto,	mais	ou	
menos,	 sem	 comer	 ou	 beber	 nada	 e	 sem	 pigarrear.	Observe	 quanto	 tempo	
demora	para	que	a	sacarina	seja	levada	à	parte	posterior	da	garganta,	até	a	
parte	posterior	da	língua,	onde	seu	sabor	será	sentido.	Para	a	maioria	de	nós,	
o	sabor	será	sentido	em	cerca	de	10 a 12 minutos; certamente todos terão sentido 
o sabor depois de vinte minutos. Se demorar mais do que isto, pense em examinar 
o clearance mucociliar de forma detalhada. É claro que os cílios têm uma estrutura 
particular, podendo haver anomalias em diferentes partes da sua estrutura.

Algumas crianças têm microtúbulos e braços anormais, outras no sistema 
radial, outras ainda, têm problemas mitocondriais. Algumas crianças têm cílios 
com aspecto normal, mas não têm um movimento sincrônico. Há necessidade de 
olhar com mais atenção e contabilizar os movimentos anormais. Temos atualmen-
te na Inglaterra três centros de estudos capazes de realizar este trabalho de maneira 
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bem detalhada. Acredita-se que seria melhor se pudéssemos fazer uma cultura 
dos cílios em um meio particular, durante algumas semanas antes de verificar a 
estrutura ciliar. Desta forma, seriam eliminadas todas as influências secundárias 
de infecção que pode, naturalmente, fazer com que os cílios pareçam anormais. 
Este procedimento é excelente, mas pouco prático e muito caro.

Figura	5A (à esquerda). Teste da sacarina 5B e 5C. (No meio e à direita) Anomalia dos cílios

Algo que estamos empregando atualmente é medir o óxido nítrico (NO), o 
muito útil quando se pensa em discinesia ciliar primária e também para excluí-la 
do diagnóstico. (Figura	6).

A Figura	6A	mostra um adulto soprando em um tubo, para medir o óxido 
nítrico em sua cavidade torácica. É uma medida muito útil de inflamação eosino-
fílica caso o NO esteja elevado, sendo empregado em crianças também com este 
objetivo. É possível também medir o óxido nítrico nasal, colocando um acessó-
rio no nariz, eliminando o ar nasal. Se o paciente tiver a medida inferior a 100,     
deve-se pensar em discinesia ciliar primária (Figura	6B).

Figura	6A (à esquerda). Medindo óxido nítrico. 6B (à direita). Níveis de óxido nítrico na doença nasal 

Se testarmos o paciente e o resultado da leitura for, por exemplo, cinquenta, 
vamos primeiro descongestionar o paciente e repetir o teste após 15 minutos. Se a 
leitura continuar muito baixa, tratamos a criança durante alguns dias com corticói-
des tópicos e orais, e pedimos que a criança retorne para um novo teste. Somente 
então, caso a leitura ainda continuar muito baixa é que iremos para a biópsia ciliar. 
Com este procedimento estamos diminuindo em cerca de dois terços o número de 
pacientes que precisariam de uma investigação mais detalhada. Assim sendo, as 
investigações mais caras já não são tão necessárias para muitos pacientes.

Entretanto, muitas	outras	situações	neste	nosso	planeta	tão	sujo	podem	
afetar	 os	 nossos	 cílios. A poluição é uma delas, particularmente o dióxido de 
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enxôfre, a fumaça de cigarros, a própria infecção, e a alergia que reduz a função 
ciliar. É interessante que ao colocarmos um pouco da amostra da efusão da orelha 
média sobre os cílios, a função dos mesmos também será danificada.
A Figura	7	A mostra a fotografia de microscopia eletrônica de uma célula ciliar. 
A seguinte (Figura	7	B) mostra o aspecto após uma infecção.

Figura	7A (à esquerda). Fotografia de microscopia eletrônica 
normal; 7B (à direita) após uma infecção.

Alguns vírus	 diminuem	 o	
clearance mucociliar. Talvez seja 
por isto que algumas	 infecções	
virais evoluem para um pro-
cesso bacteriano. Quais as bac-
térias	 envolvidas?	 Imagino	 que	
todos	 estejam	 familiarizados	
com	a	noção	de	que	as	bactérias	

revestidas por carboidratos parecem ser o maior problema ao tratamento 
das	 infecções	 respiratórias	 nas	 crianças, ou seja, o Streptococcus pneumoniae, 
o Haemophilus influenzae, o Staphylococcus aureus e a Moraxella catarrhalis. É 
bastante difícil contar apenas com o sistema imunológico, pois estas bactérias têm 
um revestimento de açúcar, e tendem a escapar, não aderindo aos neutrófilos. São 
necessários anticorpos e complemento para promoverem a ligação a estas bactérias, 
de maneira firme. Portanto, haverá problemas se não houver anticorpos ou comple-
mento em quantidades suficientes.

Estudando os cílios, muitos autores mostraram os mesmos resultados 
várias vezes. No caso da RSC, o clearance mucociliar está reduzido e após 
a	 administração	 de	 antibióticos	 há uma melhora. Isto foi demonstrado por 
Pedersen (1992), Wilson (1986) e também por nós (Scadding 1995). Em alguns 
pacientes, administramos antibióticos durante três meses. No início, não havia 
movimento ciliar, mas depois de três meses de antibióticos (duas semanas com 
dose total, dez semanas com baixa dose), todos os cílios tinham movimentos com 
amplitude normal. Assim, "nocauteando" as bactérias com antibióticos, podemos 
ajudar na melhora do clearance ciliar, e auxiliar o paciente a livrar-se das bactérias.

Uma outra pequena molécula (mannose binding protein - MBP), que ajuda 
a fazer com que bactérias revestidas por açúcar fiquem aderidas aos neutrófilos, 
especialmente em crianças muito pequenas, com menos de dois anos e meio. É 
esta proteína que se liga à manose - atualmente denominada lectina que se liga 
à manose (mannose binding lectin - MBL) (Figura	 8). A MBL reconhece um 
açúcar e é depois reconhecida pelos neutrófilos e recolhida junto com a bactéria 
recoberta por açúcar. Os	 defeitos	 da	MBL	não	 são	 raros	 nesta	população. A 
MBL é formada por pequenas cadeias torcidas de polipeptídeos, e podem ocorrer  
várias substituições de um único aminoácido fazendo que a cadeia não seja 
adequadamente dobrada. Também os níveis de MBL podem ser muito baixos em 
algumas crianças. Estas crianças tendem a ter muitas infecções quando pequenas, 
a maioria melhorando em torno de três anos de idade, quando desenvolvem suas
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Figura	8. Lectina ligadora de manose 
subclasses de IgG. A última sub-
clas se de IgG que se desenvolve é 
a IgG2, direcionada principalmen-
te contra bactérias revestidas por 
carboidratos. Acreditava-se que ter 
um defeito de MBL em uma fase 
mais tardia da vida não era proble-
ma, mas pode ser que seja. Pode 
haver associações com infecções por 
Chlamydia spp, por exemplo, e pos-

sivelmente infarto do miocárdio. Portanto, temos de dar atenção no significado de 
expressão clínica do que é ser portador de pequenos "defeitos".

Podemos ter anormalidades nos linfócitos e nas suas imunoglobulinas,	
sendo	a	IgA	a	mais	comum	-	uma	em	cada	quinhentas	pessoas	não	tem	IgA,	
que	é	como	a	"tinta	antisséptica"	da	mucosa.		A IgG ou as subclasses de G - 
não são encontrados em muitas das nossas crianças. Se tiverem tendência a ter as 
duas deficiências ao mesmo tempo - de IgA e de uma subclasse G -  e isto acontece 
com uma certa frequência, elas não irão evoluir bem. Este é um problema transi-
tório. Pode ser um atraso no amadurecimento mais do que um defeito absoluto. A 
IgA tem duas moléculas, unidas por uma cadeia J, recobertas por um componente 
secretório de célula epitelial quando ela passa para a superfície mucosa. Isto ajuda 
a proteger contra a digestão por bactérias, uma vez que como parte dos fatores de 
virulência, estas bactérias tendem a agir sobre a IgA. Algumas crianças parecem 
levar mais tempo para produzir suas imunoglobulinas. A Figura	9	mostra	a	faixa	
normal	para	as	crianças	com	idades	de	seis	a	36	meses,	e	podemos	ver	que	
um	paciente	em	particular	não	produziu	muita	imunoglobulina	antes	dos	18	
meses. Foi somente após os dois anos e meio, e não aos dois anos, que esta situ-
ação ficou melhor. Vemos muitas crianças que têm muitas infecções respiratórias 
até o terceiro aniversário, e depois ficam melhores. Assim sendo, é de bom alvitre,  
procurar ganhar tempo, tratando-as cuidadosamente com antibióticos durante o 
inverno, se necessário.

Entretanto, em inúmeras situações geográficas específicas, a imunodefici-
ência	secundária,	pode	ser	responsável	por	dificuldades	quando	o	organismo	
tenta	 livrar-se	 das	 bactérias.	 Esta	
imunodeficiência	 é	 muitas	 vezes	
secundária	 à	 desnutrição,	 às	 vezes	
secundária	a	infecção invasiva (viral, 
bacteriana, micobacteriana) ou a pro-
blemas como o uso de corticosteróides, 
imunossupressores, fenitoína, antibió-
ticos, hipoesplenismo e diabetes.

E a alergia? Sabemos que a 
alergia é incrivelmente comum. No 
estudo ISAAC podemos ver que, em 

Figura	9. IgG na hipogamaglobulinemia transitória
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muitas partes do mundo, temos mais de 20% das pessoas acometidas por alergia, 
sendo que nas crianças, a maioria dos episódios alérgicos ocorrem entre 13 e 14 
anos de idade. Quando o estudo ISAAC 3 foi replicado em muitos países, verificou-
se que a rinite alérgica continua aumentando muito mais do que se mantendo 
estável, ou mesmo dimunuindo. A Figura	 10 mostra uma ilustração bastante 
simples, muito útil.

Figura	10. Fisiopatologia da rinite alérgica

Muitas pessoas pensam na rinite alérgica como uma reação bastante 
rápida, com secreção nasal, prurido e espirros. Isso é verdadeiro quando somos 
expostos de forma intermitente ao alérgeno. Entretanto, em  alguns pacientes isto 
não ocorre. Quando o alérgeno está presente, bem como linfócitos B e IgE, os 
mastócitos estão cobertos por IgE. O alérgeno é novamente apresentado e, em 
muitos pacientes sensibilizados, havendo uma reação com liberação de mastócitos 
e sintomas imediatos. Esta é a alergia padrão. Muito fácil.

Quando o contato com o alérgeno for prolongado, em muitos pacientes 
a resposta fica mais óbvia, com os linfócitos T produzindo outras citocinas e 
desencadeando um exsudato inflamatório. Estes pacientes não estão se queixando 
da sua reação alérgica como descrita anteriormente na alergia padrão. Têm 
um bloqueio crônico do nariz, o olfato não é muito bom e têm secreção nasal 
posterior. Este tipo de edema muitas vezes não é percebido, e estas crianças são 
trazidas para o otorrinolaringologista, para o tratamento das conchas nasais ou da 
hipertrofia das adenóides.

Na verdade, algumas crianças têm uma rinite crônica pois estão em conta-
to o tempo todo com alguns antígenos aos quais são reativos: ácaros na poeira 
doméstica, fungos, pelos de gatos ou cachorros, urina de camundongos e degetos 
das baratas. Este tipo de de reação pode gerar um edema, causando então uma 
obstrução no complexo ostiomeatal.  Acreditamos que a alergia possivelmente 
leve à infecção como decorrência do edema, talvez pelo aumento no ICAM-1, ao 
qual o rinovírus se adere, diminuindo o clearance mucociliar. Como os eosinófilos 
vêm em grande número ao sítio da infecção, pode haver moléculas bastante preju-
diciais, que reduzem a habilidade da mucosa para resistir à infecção.
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E a doença do refluxo	 gastro-esofágico	 (gastroesophageal reflux disease 
GERD)? Esta é uma área difícil. Há algumas evidências no estudo de Barbero 
(1996) no qual em 22 pacientes, 16 apresentaram um pH anormal e 10 destes 
tiveram uma boa resposta ao tratamento contra o refluxo; em outro estudo, de 11 
pacientes, cinco responderam bem (Halstead 19994) e, em outo estudo 19 casos 
em 30 pacientes (Phipps CD, 2000) também apresentaram uma boa resposta ao 
tratamento da GERD. Dos pacientes com GERD, alguns respondem bem ao trata-
mento. Provavelmente a GERD seja mais relevante para as crianças muito peque-
nas, com problemas nasais. Provavelmente, seja importante considerar GERD 
quando formos tratar os pacientes menores.

Agora iremos comentar como habitualmente	conduzimos	estes	pacientes.
Antes de mais nada, fazemos a anamnese - é realmente importante saber 

quando o problema surgiu, se está presente o tempo todo, ou se vai e vem (perí-
odos de acalmia e melhora). Se a história for de acalmia e melhora, pode ser que 
ocorram resfriados freqüentes. Na maioria das crianças é bastante útil visualizar 
de maneira adequada o meato médio, com o auxílio de um endoscópio. Nas crian-
ças maiores, certamente é possível realizar com mais facilidade a fibroscopia. 
Nas menores é mais difícil, podendo ser necessário um anestésico tópico nasal 
para realizar o exame. Poderemos pedir uma TC, mas esta não é um pré-requisito. 
Penso que devemos fazer os testes cutâneos de alergia, podemos fazer exames de 
sangue para pesquisar imunodeficiências, e o óxido nítrico (NO) é uma medida 
bastante útil, simples.  Realizamos em todas as crianças com idade >5 anos.

A anamnese é importante, particularmente quando houverem outros 
membros da família que também são alérgicos. Este conjunto de sinais e sintomas 
nos diz mais a favor da possibilidade de imunodeficiência ou alergia. Como é o 
ambiente desta criança? Mora em uma casa onde o pai e a mãe fumam o tempo 
todo? A criança ou a casa ficam expostas à fumaça de cigarro o tempo todo? O 
gato dorme na cama da criança? Quais os tratamentos que já utilizou? Tomou 
todos os medicamentos? Como os tomou? Muitas vezes a criança vem com os 
pais, que dirão: “já tomou este remédio aquí e aquele lá”, mas quando pergunta-
mos se realmente ministraram os remédios, eles respondem: “ah, não, não segui 
a prescrição, pois era um corticóide nasal; fiquei com medo e não dei”. Devemos 
procurar ter certeza do que realmente aconteceu.

Não corra para "entrar" no nariz	do	paciente,	tire	um	tempo	para	olhar	
com	 cuidado.	Muitas	 vezes	 vemos	um	pequeno	 sinal,	 a	 prega	 alérgica	que	
resulta	 do	 prurido	nasal	 constante,	 e	 como	há	prurido	no	nariz	 pensamos	
em alergia. Certamente devemos fazer o teste cutâneo de alergia nesta criança. 
Poderíamos ver outros sinais de alergia. Muitas vezes encontramos uma prega 
dupla sob os olhos, eczema, alterações na pele do rosto pois a criança recebeu 
uma carga importante de tratamento com corticóides, sob a forma de cremes ou 
pomadas.

Outro ponto a ser observado nesta criança é como ela respira. Se não conse-
gue respirar pelo nariz, que poderá estar totalmente entupido. Um simples "olhar" 
para a criança poderá acrescentar muita informação. Um teste prático é usar uma 
espátula fria colocada em baixo do nariz, acima do lábio superior, verificando se 
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há formação de condensação (marca da expiracão); não é nada científico, porém 
é bastante útil.

O que poderia ser esta imagem (Figura	11)? Estamos olhando o nariz de 
baixo para cima. É uma estrutura bastante vermelha, deveria ser mais cinza. É um 
pólipo. Qual o teste que pedimos se encontramos pólipos em uma criança? Teste 
do suor. Devemos sempre pesquisar fibrose cística ou mucoviscidose na criança 
com pólipos nasais. Nem todos terão fibrose cística, mas o teste será positivo em 
muitas crianças. Portanto, pólipos	em	crianças	é	igual	a	solicitar	o	teste	do	suor.			

Figura	11. Pólipo nasal

O endoscópio foi inventado por Mr. Harold Hopkins (Figura	12) do País de 
Gales, sendo um sistema muito engenhoso, que opera com um diâmetro pequeno, 
lente angular grande, e trabalha bem em locais escuros. 

Figura	12. Mr. Harold Hopkins. O inventor do endoscópio 

O que dizer da "velha" radiografia	das	cavidades	sinusais?
Atualmente,	 a	 radiografia	 das	 cavidades	 sinusais	 é	 desestimulada. Se 

compararmos com a TC veremos que as radiografias nos dão informações erra-
das em boa parte do tempo. Em um estudo de Rodney Lusk, 45% dos pacientes 
com radiografias simples normais tinham TC anormais; 34% dos pacientes com 
radiografias simples anormais tinham uma TC anormal 5. Podemos esquecer a 
radiografia simples das cavidades sinusais. É enganosa e não ajuda em nada.

Mencionei que um	terço	das	TC	de	qualquer	grupo	de	pessoas	não	seria	
normal.	Não	há	interação	entre	os	sintomas	e	as	alterações	na	TC.	Devemos	
abordar,	tratar	ou	até	mesmo	operar	o	paciente,	não	o	exame	de	imagem.

Então,	como	tratamos?Antes de mais nada, evite os fatores exacerbantes, 
se houverem, como por exemplo um alérgeno. É difícil evitar os vírus. Mas na 
verdade há muitos	vírus	que	são	disseminados	pelas	mãos.	Portanto	a	lavagem	
das	mãos	pode	 fazer	muita	diferença.	Secar	 com	uma	 toalha	de	papel	que	
deverá	ser	jogada	fora.		A	poluição	é	difícil	de	evitar,	mas	se	os	pais	fumam	
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dentro	de	casa,	é	mais	simples	pedir	que	parem	de	fumar,	se	possível,	ou	que	
fumem apenas fora da casa.

Lavagem.	A lavagem nasal é uma das minhas formas favoritas de trata-
mento para este problema. É evidente que deverá ser dada atenção aos fatores 
determinantes, como a rinite alérgica, as imunodeficiências, a GERD. Deve-se 
reduzir a inflamação com o uso do corticóide nasal e possivelmente antibió-
ticos. Retornando à lavagem nasal: há alguns estudos sobre a lavagem nasal. 
Recentemente fizemos uma revisão Cochrane6 sobre a lavagem nasal através da 
irrigação com solução fisiológica: “as irrigações com solução fisiológica aliviam 
sintomas, ajudam como um complemento do tratamento e são bem toleradas" 
(Figura	13). Não podemos recomendar nenhuma solução, dose ou administração 
em particular. Não parece ter nenhum efeito colateral significativo.	São	simples,	
baratas	e	bastante	seguras.	

Figura	13. Lavagem nasal

Com relação à rinite, as diretrizes ARIA são bastante úteis, caso houver rini-
te alérgica como um fator determinante. Podemos ter acesso às diretrizes ARIA 
através da internet, onde um website mostra quais são estas orientações. Elas 
têm impacto global e baseiam-se em evidências. O projeto ARIA considera as 
comorbidades e classifica	a	rinite	de	uma	forma	muito	útil.	Ela	pode	ser	inter-
mitente,	menos	de	quatro	dias	por	semana	ou	menos	de	quatro	semanas	de	
cada	vez.	Ou	pode	ser	persistente,	com	duração	mais	longa	que	estas.		Temos	
ainda	a	forma	branda,	não	interferindo	na	vida	diária,	de	moderada	a	grave,	
acometendo	o	sono,	as	atividades	diárias,	o	esporte	e	o	lazer,	podendo	haver	
problemas	na	escola	ou	no	trabalho,	com	sintomas	que	causam	dificuldades	
variáveis.	Os pacientes que têm maior probabilidade de ter problemas com a 
rinossinusite são aqueles que têm rinite alérgica persistente, de moderada a grave.

Achamos	o	teste	cutâneo	de	alergia	muito	útil.	O	paciente	gosta	de	saber	
o	que	está	acontecendo.

De	 acordo	 com	 o	 esquema	 de	 tratamento	 da	ARIA,	 o	 tratamento	 de	
escolha para a rinite moderada a grave é o corticóide intranasal.

Fizemos um estudo alguns anos atrás com crianças com menos de quatro 
anos de idade. Usamos proprionato de fluticasona com um inalador japonês, 
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menor e mais fácil de usar, e conseguimos que as crianças fizessem uso do 
mesmo7. O estudo foi duplo cego, com dupla simulação, comparando com anti-
-histamínicos. Demonstramos que a melhora (acentuada ou habitual), era muito 
maior com o corticóide do que com o anti-histamínico.

Os anti-histamínicos não são particularmente eficazes em desobstruir o 
nariz, mas os corticóides são. Se houver problemas com as cavidades sinusais é 
necessário desbloquear o nariz, sendo imprescindível usar um corticóide nasal.

Gostaria de comentar rapidamente sobre a rinossinusite	aguda	(RSA).
No	resfriado	comum,	os	sintomas	devem	durar	menos	que	10	dias. Mas a 

RSA ocorre com pelo menos dois dos sintomas listados abaixo, os mesmos sinto-
mas da forma crônica, sendo que  aumentam após cinco dias ou persistem depois 
de 12 dias, mas deverão ter desaparecido após 12 semanas.
Tem-se o início súbito de DOIS sintomas pelo menos: 
●	congestão	nasal	/	nariz	entupido;	
●	corrimento	incolor	/	secreção	nasal	posterior,	pela	nasofaringe;
●	redução	/	perda	do	olfato;
●	dor	facial	/	pressão	(sobretudo	unilateral)	na	face.

O exame otorrinolaringológico deve incluir a endoscopia nasal. Imagem: a 
radiografia simples não é recomendada, a tomografia também não é recomendada 
a menos que haja problemas adicionais como uma doença grave, imunocompro-
metimento ou sinais de complicações. Estas são, portanto, as recomendação da 
EPOS para a doença aguda.

O gráfico da Figura	14 enfatiza esta definição: no canto inferior esquerdo 
vemos o resfriado comum. Se houver um aumento nos sintomas depois de cinco 
dias ou os sintomas persistirem após 10 dias, é a rinossinusite aguda. 

Figura	14. Definição da Rinossinusite Aguda Não Viral

Nos últimos anos foram feitos muitos estudos sobre o uso intranasal de cor-
ticóides em RSA: o corticóide usado em conjunto com antibiótico oral, mostrou 
um alívio adicional dos sintomas, em particular, com o spray nasal de furoato de 
mometasona. Contra as expectativas, o corticóide ajuda a melhorar a infecção.  É 
importante lembrar que o clearance mucociliar está comprometido pela infecção. 
Os corticóides melhoram o clearance mucociliar.
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E a monoterapia?
Estudos recentes, publicados em 2005, com spray nasal de furoato de 

mometasona	(SNFM) apenas, 200 mg por dia - em adultos - comparando-o com 
a amoxicilina e placebo 8. O SNFM tem melhores resultados do que os antibióti-
cos, que por sua vez não é melhor do que o placebo.

Assim, a recomendação EPOS para crianças com RSA, não só inclui só os 
antibióticos, mas também o corticóide tópico. Para as crianças, esta combinação 
de corticóide nasal mais a lavagem com solução fisiológica é muito boa.

Na Figura	15 temos o esquema de tratamento para crianças com RSA. 

Figura	15. Esquema de tratamento para crianças com rinossinusite aguda

Se os sintomas tiverem <5 dias, deve ser resfriado comum, e recomenda-
-se o alívio sintomático. A persistência ou o aumento depois de cinco dias, e se 
os sintomas forem moderados, verificar se as crianças têm asma ou bronquite, 
e recomendar o alívio sintomático; se estiverem piores porém não graves, e 
não estão toxêmicas, somente os antibióticos; as graves ou toxemiadas, hospi-
talização e antibióticos IV. Os sinais perigosos estão listados do lado direito da 
Figura	15, Eventualmente considerar: hospitalizações, endoscopia nasal, cultu-
ra, obtenção de imagens, antibióticos IV e/ou cirurgia. As diretrizes podem ser 
acessadas pela internet.

Outro ponto que já foi apontado nos últimos anos é o tamanho da adenóide 
podendo ser reduzido após tratamento com SNFM. Entretanto, os estudos não são 
adequados, ainda que, em alguns pacientes, os que responderam as perguntas (21 
pacientes ou 77% da amostra) tiveram uma redução acentuada do tamanho da ade-
nóide 9 (Figura	16). Como a adenóide é formada por tecido linfóide, o corticóide 
também alcançou a parte posterior da garganta.
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Figura	16. Uso de spray nasal de furoato de mometasona (SNFM) em pacientes pediátricos com hipertrofia 
da adenóide. Alteração do tamanho da adenóide.

O SNFM também promove melhora na apnéia do sono 10. Em pacientes 
pediátricos com apnéia do sono, os corticóides intranasais tiveram propriedades 
interessantes. Significa que, se pudermos manter o nariz funcionando de forma 
adequada, o que estiver relacionado ao nariz também terá uma função melhor.

Devemos ter muito cuidado para não prejudicar a criança com o uso do 
corticóide. Os corticóides intranasais mais recentes têm uma biodisponibilidade 
menor, e recomendo o furoato de mometasona, o propionato de fluticasona ou o 
furoato de fluticasona.

Também	 devemos	 ter	 cuidado	 com	 as	 crianças	 com	 asma	 e	 eczema,	
porque	estaremos	colocando	esteróides	em	três	pontos.	É	preciso	monitorar	
a criança, em especial seu crescimento. 

Terapêutica 
Terapêutica	anti-infecciosa,	com	macrolídeos,	para	RSC	em	adultos	11.
In vitro:

●	inibição	da	citocinas	proinflamatórias,	como	a	IL8;
●	inibição	do	fator	de	transcrição	NK-B;
●	atenuação	da	inflamação	neutrofílica;
●	inibição	da	virulência	bacteriana;
●	inibe	a	produção	de	biofilme	por	↓ quorum sensing.

In vivo,	↓	citocinas	na	lavagem	nasal	e	secreção.
Clinicamente,	 ↓	 a	 dor,	 a	 cefaléia,	 a	 secreção	 nasal	 pelo	 rinofaringe,	 há	melhor	
qualidade de vida, e menos exacerbações de sinusite.
Antifúngicos

Com base nos eosinófilos e presença de fungos no muco, Ponikau sugeriu 
que todos os casos de RSC e pólipos nasais são de natureza fúngica, entretanto, 
todos nós temos fungos no nariz. O estudo de Ricchetti, em 2002, mostrou o efeito 
de anfotericina B usada topicamente: 39% dos pólipos desaparecem. Se os fungos 
forem a causa de RSC, ainda não temos comprovação 12. Acredito que isto não 
deva ser replicado em crianças.

Alguns estudos japoneses sugerem que os macrolídeos	funcionam, mas as 
evidências não têm um nível particularmente elevado.

Com relação ao clearance mucociliar, fizemos um estudo randomizado em 
adultos, estudo randomizado prospectivo e, de fato, o tratamento com três meses 
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de	macrolídeos,	mais	corticóides	tópicos,	foi	igualmente	bom	na	redução	de	
sintomas	e	semelhante	à	cirurgia	13.	Usando	a	escala	visual	analógica	(VAS)	
depois de seis meses e depois de 12 meses, tivemos resultados similares tanto 
no	grupo	com	tratamento	cirúrgico	como	no	medicamentoso,	com	pólipos e 
sem pólipos. Portanto, não precisamos tratar todos estes pacientes cirurgicamente, 
podemos recorrer ao tratamento clínico. O problema é que os antibióticos rara-
mente curam a RSC, e nos preocupamos com a resistência. Assim sendo, precisa-
mos encontrar alguma outra forma de tratamento.

Um	 dos	 pontos	 interessantes	 de	 nosso	 estudo	 foi	 que	 havia	 uma	 boa	
correlação	entre	o	óxido	nítrico (NO) nasal e as alterações iniciais observadas 
na tomografia e com as melhoras após o tratamento. Achamos o NO nasal muito 
importante, sendo aplicado nas cavidades sinusais em níveis que matam bactérias, 
vírus, fungos e células tumorais.  Pode ser vital ter o NO circulando pelo sistema.

Outro ponto interessante é que no nosso estudo as vias aéreas inferiores 
(VAI) também se beneficiaram nestes pacientes 14. Felizmente monitoramos isto 
cuidadosamente, e mostramos que as VAI beneficiam-se quando tratamos as vias 
aéreas superiores (VAS). Uma das mensagens é que devemos sempre trabalhar em 
conjunto com médicos da área torácica.
E	a	cirurgia?	Quando	as	crianças	precisam	de	cirurgia?

A lavagem da cavidade sinusal (punção/lavagem) - não se faz mais.
A cirurgia endoscópica sinusal - às vezes, mas não com frequência.
A adenoidectomia / tonsilectomia - possivelmente, em crianças menores.
Indicações	absolutas	para	cirurgia, com base no trabalho de Clement de 

199515: em complicações, sintomas de mucocele, complicações sistêmicas, recidi-
va após seis meses de tratamento clínico. Indicações	relativas: sintomas sinusais 
persistentes e tomografia correspondente, conchas nasais sintomáticas, cefaléia e 
tomografia que corresponda à sintomatologia nasal crônica.

SEJA cuidadoso com o terço médio da face. Estes são gêmeos (Figura	17), 
e aquele que sofreu uma lesão quando pequeno é o que hoje não se parece com 
Leonardo di Caprio. Por isso, tenha cuidado com cirurgia no terço médio da face 
em crianças.

Figura	17. Antes e depois de cirurgia de nariz.

As vias aéreas inferiores (VAI) também são acometidas quando ocorre uma 
inflamação sinusal. Muitos anos atrás, Rachelefsky 16 mostrou que crianças com 
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rinossinusite têm sintomas iguais aos da asma. Mas estes sintomas desaparecem  
nestas crianças quando as cavidades sinusais foram tratadas adequadamente. Portanto, 
muitos dos sintomas das VAI   estão, na verdade, relacionados às vias aéreas superiores.

Mostramos, portanto, que a RSC é heterogênea, havendo necessidade de 
fazer pesquisas em subgrupos bem caracterizados, particularmente em crianças. 
Em muitos pacientes, o crescimento resolve a RSC pediátrica. A inflamação e a 
infecção são relevantes, e o tratamento clínico é tão eficiente quanto a cirurgia em 
adultos, e a cirurgia raramente é necessária nas crianças. A posição da EPOS quan-
to ao que deve ser usado: lavagem com solução fisiológica SIM, corticosteróide 
tópico SIM. Entretanto há pouco efeito com o uso de antibióticos. A terapêutica 
para refluxo gastro-esofágico deverá ser instituída, quando necessária.

A	Figura	18 mostra o esquema que pode ser encontrado na referência de 
número 1.1 Também em: http://www.rhinologyjournal.com

Figura	18.	Esquema	de	tratamento para crianças com rinossinusite crônica (EPOS)
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