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Introdução
A rinossinusite crônica é uma doença comum na infância, podendo acometer 

significantemente a qualidade de vida1. A prevalência de rinossinusite pediátrica 
é difícil de ser determinada, pois as crianças, muitas vezes, apresentam sintomas 
inespecíficos das vias aéreas superiores. Podem apresentar até oito infecções vi-
rais do trato respiratório superior em um ano, porém apenas 0,5% a 5% evoluem 
para rinossinusite aguda2. Uma porcentagem ainda menor desses casos evolui 
para rinossinusite crônica. Considerações especiais devem ser levadas em conta, 
ao lidar com a rinossinusite crônica em crianças. Os paradigmas de tratamento 
usados para adultos não se aplicam necessariamente às crianças. O objetivo deste 
capítulo é revisar as tendências atuais no tratamento cirúrgico da rinossinusite 
crônica pediátrica.
Diagnóstico

O diagnóstico de rinossinusite crônica tem como base a presença de sintomas 
e sinais clínicos que persistem por mais de 12 semanas3. Pelo menos dois sintomas 
como congestão nasal, secreção nasal (anterior ou posterior), pressão ou dor facial 
e tosse devem estar presentes. As crianças têm menos probabilidade de reclamar 
de cefaleia, embora os pais possam relatar problemas de irritabilidade ou compor-
tamento. Os sintomas da rinossinusite crônica devem ser acompanhados por sinais 
clínicos na endoscopia, como pólipos nasais, edema de mucosa, secreção muco-
purulenta ou achados radiográficos, como espessamento da mucosa e opacidade 
sinusal4. A diferenciação de outras doenças nasais comuns na infância, como rinite 
alérgica, adenoidite crônica, hipertrofia adenoideana e infecções virais do trato 
respiratório superior, pode ser difícil, devido à sobreposição dos sintomas.

A radiografia simples, como a visão de Waters e / ou a visão de Caldwell-Luc, 
pode ser útil no diagnóstico da rinossinusite crônica, mas os achados podem ser 
muito inespecíficos5,6. Embora a tomografia computadorizada (TC) seja a modali-
dade diagnóstica de escolha, deve ser reservada para situações nas quais a cirurgia 
sinusal é iminente, havendo suspeita de complicações da própria sinusite, ou em 
apresentações atípicas7. Deve-se ter cuidado para reduzir a exposição à radiação e 
minimizar o número de exames de TC feitos em crianças. A decisão de realizar a 
TC não deve ser tomada levianamente, pois estudos recentes demonstraram uma 
relação entre a exposição infantil à radiação da TC e o aumento do risco de desen-
volver neoplasias malignas, como leucemia e câncer cerebral8,9.

Além disso, achados incidentais de anormalidades radiográficas estão fre-
quentemente presentes em exames de imagem, na ausência de doença. As anor-
malidades anatômicas comuns, como concha bolhosa, concha média paradoxal 
e células de Haller, não se correlacionam necessariamente com a sinusite, em 
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uma tomografia computadorizada10. Foi relatado na literatura um escore médio 
de Lund de 2,81 em pacientes pediátricos, sem evidência de rinossinusite crôni-
ca11. Em um estudo de acompanhamento de Bhattacharyya et al. foi recomendado 
adotar um ponto de corte do escore de Lund de 5, para representar a doença ver-
dadeira, com sensibilidade e especificidade de 86% e 85%, respectivamente12. A 
TC pode ser útil para planejamento cirúrgico e diagnóstico, mas deve ser usada 
de maneira criteriosa na população pediátrica.
Abordagem cirúrgica 

O tratamento medicamentoso é a modalidade primária da terapia para rinos-
sinusite crônica pediátrica. A cirurgia é reservada para casos refratários que 
falharam à terapia medicamentosa máxima. No entanto, o conceito de terapia 
medicamentosa máxima não está bem definido, existindo variações entre os adep-
tos. Os esquemas de terapia medicamentosa incluem habitualmente uma associa-
ção de qualquer um dos seguintes: antibióticos orais, esteroides orais, spray nasal 
de esteroides, anti-histamínicos orais e irrigações salinas nasais. A antibioticotera-
pia deverá ser dirigida aos microorganismos mais comuns, como os Streptococcus 
alfa-hemolítico, S. aureus, S. pneumoniae, H. influenzae, e a M. catarrhalis13-15. 
Caso os sintomas persistirem 3-6 semanas após a abordagem medicamentosa, as 
opções cirúrgicas deverão, então, ser consideradas.16. 
Adenoidectomia

A adenoidectomia é uma opção cirúrgica eficaz de primeira linha para ri-
nossinusite crônica em crianças17. A meta-análise de Brietzke e Brigger concluiu 
que a adenoidectomia levou a uma melhora significante em 69,3% dos pacientes18. 
Um estudo mais recente prospectivo e de intervenção, realizado por Bettadahalli e 
Chakravarti, relatou melhora na qualidade de vida em relação ao nariz e cavidades 
paranasais, em 88,3% das crianças de 4 a 12 anos, após a adenoidectomia indicada 
por rinossinusite crônica refratária19.

Várias linhas de evidências sugerem que os biofilmes bacterianos nas adenoi-
des estão associados à rinossinusite crônica nas crianças. Estudos de microscopia 
eletrônica de amostras de adenoides obtidas de crianças com rinossinusite crôni-
ca demonstraram uma cobertura, quase completa, da superfície das mucosas, por 
densos biofilmes bacterianos. Em contraste, as amostras de adenoide de crianças 
com apneia do sono demonstraram, em média, 1,9% de cobertura da superfície por 
biofilme20. As culturas do núcleo interno (core) da adenoide podem ser usadas para 
prever os resultados da cultura do meato médio21. As taxas de isolamento bacteriano 
nas adenoides aumentaram significantemente com o grau de sinusite, esta diagnos-
ticada pela radiografia na posição de Waters22. Finalmente, a gravidade da sinusite 
na TC não se correlaciona com o tamanho da adenoide, sugerindo que a contribui-
ção das adenoides na rinossinusite crônica é menos provável como decorrencia de 
um problema de obstrução mecânica causada pela mesma 23,24.
Lavagem Nasossinusal

A adição de lavagens nasossinusais no momento da adenoidectomia 
também pode melhorar os desfechos. A lavagem ajuda a remover secreções e 
infecções das cavidades paranasais, bem como fornecer amostras para cultura e 
direcionar a antibioticoterapia16. Dois estudos iniciais investigaram o uso de an-
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tibioticoterapia intravenosa, em longo prazo, após a lavagem da cavidade sinusal 
comprometida, por ocasião da adenoidectomia. Os estudos demonstraram taxas de 
sucesso no tratamento superiores a 89%, mas houve várias complicações associa-
das à antibioticoterapia intravenosa em longo prazo, como tromboflebite, doença 
do soro e febre medicamentosa25,26. Um estudo de Ramadan et al em 2008, compa-
rou a eficácia da adenoidectomia com e sem a lavagem (washout) da cavidade si-
nusal maxilar, e concluiu que as taxas de sucesso, em crianças com doença sinusal 
mais grave, avaliadas pela TC, foram maiores quando foi realizado o washout da 
cavidade sinusal maxilar27.

Dilatação por Balão (Balloon Catheter Dilation) 
A dilatação por balão (também conhecida como sinuplastia com balão) 

pode ser considerada uma técnica cirúrgica minimamente invasiva, com po-
tencial no tratamento de rinossinusite crônica pediátrica. Esta técnica pode 
ser usada como tratamento concomitante com a adenoidectomia. Ramadan relatou 
uma dilatação bem-sucedida de 51 das 56 cavidades sinusais, sem qualquer com-
plicação ou efeitos colaterais, em uma série de crianças28. As cavidades sinusais 
que não foram passíveis de dilatação foram quatro cavidades maxilares hipoplá-
sicas e uma cavidade sinusal frontal. Um estudo de acompanhamento realizado 
pelo mesmo autor relatou que a dilatação por balão, com adenoidectomia, foi mais 
eficaz que a adenoidectomia isoladamente29. Wang et al. publicaram um estudo 
prospectivo do tipo caso-controle demonstrando escores SN-5 e uma Escala Ana-
lógica Visual significantemente diminuída, em pacientes submetidos à dilatação 
por balão, um ano após o procedimento30. Um estudo prospectivo, de braço único, 
de Soler et al. relatou melhora, de moderada a significante, nos escores de SN-5 
e Qualidade de Vida (QV) em 92% das crianças tratadas com dilatação por balão. 
Nenhum evento adverso grave, relacionado ao uso do dispositivo, foi relatado, e 
100% das cavidades sinusais-alvo foram dilatadas com sucesso31. Nos casos em 
que a adenoidectomia falhou, a dilatação por balão tratou com sucesso 81% das 
crianças com sintomas persistentes, conforme medido pela redução pós-operatória 
dos escores do SN-532.

No entanto, existem limitações para essa técnica. A dilatação não pode abor-
dar o processo uncinado, um óstio sinusal acessório, uma concha bolhosa ou uma 
célula de Haller28. Além disso, as cavidades sinusais maxilares hipoplásicas não 
podem ser efetivamente tratadas com essa técnica. Há também preocupações sobre 
a exposição à radiação, em crianças, pela fluoroscopia utilizada durante o procedi-
mento. A introdução de novos catéteres com balão, com fio-guia iluminado, pode 
evitar a necessidade de fluoroscopia.
Cirurgia endoscópica funcional das cavidades sinusais (Functional Endosco-
pic Sinus Surgery - FESS)

A cirurgia endoscópica sinusal funcional demonstrou ser uma opção de 
tratamento eficaz e segura para crianças com rinossinusite crônica. A meta-a-
nálise de Hebert e Bent, em 1998, relatou um resultado favorável, em pelo menos 
88% dos pacientes, com seguimento médio de 3,7 anos e poucas complicações 
(0,6%) 33. Uma revisão retrospectiva de 115 crianças submetidas à cirurgia endos-
cópica funcional das cavidades paranasais para rinossinusite crônica realizada por 
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Siedek et al., demonstrou melhora na qualidade de vida em 71% dos pacientes e 
redução dos sintomas em 76% dos pacientes34. Uma revisão da literatura subse-
quente por Makary e Ramadan em 2013 relatou uma taxa de sucesso global de 
crianças submetidas à cirurgia endoscópica funcional das cavidades paranasais 
para rinossinusite crônica entre 82% a 100%. 35

Muitos acreditam que uma abordagem conservadora em crianças subme-
tidas a cirurgia endoscópica funcional para rinossinusite crônica é mais ade-
quada35. Uma abordagem limitada incluiria a remoção de obstruções anatômicas 
óbvias, polipectomia, etmoidectomia anterior (bulectomia etmoidal) e / ou antros-
tomia da cavidade sinusal maxilar. Chang et al. demonstraram que, utilizando essa 
abordagem, a maioria dos pacientes relatou melhora dos sintomas nasossinusais e 
86% estavam satisfeitos com a cirurgia36. A administração pré-operatória de este-
roides sistêmicos em pacientes com polipose nasal pode potencialmente reduzir o 
sangramento intraoperatório e melhorar a visualização 37,38. As preocupações com 
o impacto no desenvolvimento do esqueleto facial foram atenuadas por estudos de 
longo prazo, sobre o efeito da cirurgia sinusonasal, no crescimento facial 39,40. Razões 
para a falha do tratamento após a cirurgia sinusal não foram bem estudadas em pa-
cientes pediátricos. Ramadan relatou que aderências e estenoses dos óstios sinusais 
maxilares foram os achados mais comuns na revisão da cirurgia 41.

O papel de uma segunda avaliação endoscópica (second-look sinus endos-
copy) é controverso 42. É improvável que crianças pequenas tolerem o debridamento 
nasal, como procedimento ambulatorial. Anteriormente, a endoscopia nasossinusal 
tipo second-look na população pediátrica era recomendada para melhorar os resul-
tados no pós-operatório 43. No entanto, estudos mais recentes demonstraram que 
esta conduta não é necessariamente verdadeira 44,45. A endoscopia tipo second-look 
pode ser considerada em crianças pequenas, que não conseguem limpar (as-
soar) o próprio nariz, ou em crianças com fatores de risco para doença grave e 
persistente, como fibrose cística, discinesia ciliar e sinusite fúngica alérgica42,46. 
Em geral, a cirurgia endoscópica é um tratamento muito eficaz para a rinossi-
nusite crônica pediátrica com índices baixos de complicações.

Populações especiais
Certas comorbidades estão associadas com a rinossinusite crônica refratária, 

e a cirurgia tem maior probabilidade de desempenhar um papel muito maior no 
tratamento dessas crianças, como veremos a seguir.
Fibrose cística

A fibrose cística ocorre em aproximadamente 1 em 3.500 nascimentos, sendo 
mediada por uma mutação autossômica recessiva no gene CFTR. A desregulação 
do AMPc que promove a secreção do cloro nas células epiteliais e nas glândulas 
exócrinas leva ao aumento da sua viscosidade. As secreções espessadas, o trans-
porte mucociliar prejudicado e as infecções bacterianas crônicas podem aumentar 
o risco de rinossinusite crônica. A prevalência de rinossinusite crônica nessa po-
pulação é de até 90% e os pólipos ocorrem em pelo menos um terço dos casos47-50. 
Além disso, a presença de pólipos nasais em uma criança é altamente incomum e 
o diagnóstico de fibrose cística deve ser considerado, até que se prove o contrário. 
Os microrganismos causadores são diferentes na fibrose cística, pois a Pseudomo-
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nas aeruginosa e o Staphylococcus aureus resistente à meticilina (MRSA) são os 
isolados bacterianos mais comuns nessa patologia 51,52.

Não há protocolos sobre as indicações bem estabelecidas para a cirurgia en-
doscópica nasossinusal em crianças com rinossinusite crônica associada à fibrose 
cística, porém ela é segura e bem tolerada 53. A abertura mais ampla dos óstios 
das cavidades sinusais pode ajudar na administração de medicamento, como por 
exemplo, nas irrigações com antibióticos. A intervenção cirúrgica pode potencial-
mente reduzir os sintomas da obstrução nasal e melhorar a qualidade de vida 54. No 
entanto, o impacto nos valores do teste de função pulmonar é equívoco 55-58. Pode 
também beneficiar pacientes com RSC refratária, após o transplante de pulmão 59. 
Após a cirurgia, o uso de dornase alfa por via nasal (uma desoxirribonuclease hu-
mana recombinante I que hidrolisa polímeros de DNA na mucosa de pacientes com 
fibrose cística) pode melhorar os resultados 60-62. Em última análise, a decisão de 
prosseguir com a intervenção cirúrgica, em uma criança com fibrose cística, deve 
envolver uma abordagem multidisciplinar, que inclui a participação do pneumolo-
gista do paciente.
Discinesia ciliar primaria (Primary Ciliary Dyskinesia - PCD)

A discinesia ciliar primaria (DCP) é uma doença autossômica recessiva que 
acomete aproximadamente 1:15000 indivíduos 63. Deve-se suspeitar de DCP em 
crianças com histórico de desconforto respiratório neonatal, congestão nasal crôni-
ca, tosse produtiva constante, doença crônica da orelha média, bronquiectasias 
e situs inversus ou ambíguo 64. A detecção dos níveis reduzidos de óxido nítrico 
nasal pode ser usada como teste inicial de rastreamento 65-67. O diagnóstico pode 
então ser confirmado pela avaliação de biópsias nasais ou traqueais (carina), sob 
videomicroscopia ou microscopia eletrônica de varredura 68-70.

A rinossinusite crônica acomete 100% dos pacientes com DCP e até 30% te-
rão pólipos nasais 71,72. A abordagem eficaz da doença nasossinusal pode melhorar 
a função pulmonar 73. No geral, há uma escassez de dados sobre o tratamento ci-
rúrgico de crianças com DCP e a maioria dos paradigmas de tratamento é derivada 
de experiências com fibrose cística 7.
Rinosinusite fúngica alérgica 

A rinossinusite fúngica alérgica é um subtipo de rinossinusite crônica eosino-
fílica. Acredita-se que seja causada por uma reação alérgica anormalmente intensa, 
em relação aos fungos colonizadores e acredita-se que a fisiopatologia seja muito 
semelhante à da aspergilose broncopulmonar alérgica 74,75. Frequentemente é unilate-
ral, mais agressiva e mais propensa a apresentar deformidade facial em crianças 76-78. 
Os critérios de Bent e Kuhn para o diagnóstico de sinusite fúngica alérgica são os 
mais amplamente utilizados 79. Os critérios principais incluem: 1. Hipersensibilidade 
do tipo I a fungos; 2. Polipose nasal; 3. Evidência histológica de muco eosinofílico, 
sem evidências de invasão fúngica; 4. Coloração fúngica positiva do conteúdo da 
cavidade sinusal; 5. Achados tomográficos característicos. Os achados tomográficos 
típicos (Figura 1) incluem múltiplas cavidades sinusais opacificadas, material hiper-
denso central com borda hipodensa da mucosa periférica, expansão das cavidades 
paranasais acometidas, remodelamento e afinamento ósseo, erosão das paredes da 
cavidade sinusal 80,81.
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Figura 1. Sinusite fúngica alérgica. Um paciente masculino com 15 anos de idade veio na clíni-
ca de ORL com história de, há um ano, congestão e obstrução nasal do lado direito. Um polipo 
nasal no lado direito foi identificado durante o exame físico. Foi feita uma TC da região sinusal, 
sem contraste. “Janelas” ósseas e de tecido mole são mostradas acima. Existe uma opacificação 
unilateral das cavidades sinusais, ocupada por um material hiperdenso em expansão, remodelan-
do, e adelgaçando as paredes sinusais. 

Quase todos os casos de sinusite fúngica alérgica exigirão tratamento com 
cirurgia endoscópica funcional das cavidades paranasais. A revisão cuidadosa da 
imagem pré-operatória e o uso de orientação por imagem são essenciais, pois o 
processo da doença pode alterar a anatomia, por meio da expansão e erosão óssea 
82. A remoção de pólipos e da obstrução mecânica, a redução da carga de antígenos 
fúngicos, a remoção da mucina eosinofílica e a abertura ampla das cavidades sinu-
sais (para ventilação, acesso e terapia tópica) são os objetivos-chave no tratamen-
to cirúrgico da sinusite fúngica alérgica. No pós-operatório, os pacientes devem 
continuar a usar terapias medicamentosas que reduzem a inflamação eosinofílica, 
como os corticosteroides tópicos e as irrigações nasais 83.
Doença Respiratoria Exacerbada pela Aspirina (Aspirin Exacerbated Respira-
tory Disease - AERD)

A doença respiratória exacerbada pela aspirina, também conhecida como 
Tríade de Samter, é caracterizada por rinossinusite crônica com polipose nasal, 
asma e hipersensibilidade aos inibidores da COX-1, como a aspirina. A provoca-
ção oral com aspirina é o padrão ouro para o diagnóstico 84. A abordagem clínica 
deverá incluir irrigação salina nasal, terapia tópica de esteroides nasais, agentes 
modificadores dos leucotrienos, evitar agentes anti-inflamatórios não esteroidais e 
terapia de densensibilização para a aspirina 85-89. A cirurgia endoscópica funcional 
das cavidades paranasais, para reduzir a carga da doença, e tem sido recomendada 
como uma terapia coadjuvante potencial, antes da dessensibilização da aspirina 
90,91. Além disso, a cirurgia abrangente, em vez da cirurgia “direcionada”, pode 
levar a melhores resultados no pós-operatório 92,93.
Conclusão

Muitos fatores devem ser levados em conta no tratamento da rinossinusite 
crônica pediátrica. O diagnóstico da doença pode ser difícil de discernir de mui-
tas condições pediátricas comuns, como infecções do trato respiratório superior, 
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refluxo gastroesofágico e rinite alérgica. Os exames de imagem poderão ser úteis 
no diagnóstico e no planejamento cirúrgico, mas devem ser solicitados criteriosa-
mente devido ao risco da exposição à radiação.

Várias opções de tratamento cirúrgico podem ser usadas em crianças, quando 
o tratamento clínico, medicamentoso, máximo falhou. Opções cirúrgicas, como a 
adenoidectomia, a lavagem nasossinusal, a sinuplastia com balão e a cirurgia 
endoscópica das cavidades sinusais tem-se mostrado seguras e eficazes em 
crianças. A escolha do tratamento deve ser adaptada ao processo da doença e 
à criança em particular. Para a maioria das crianças, uma abordagem cirúr-
gica escalonada, começando com a adenoidectomia com ou sem lavagem na-
sossinusal, e sinuplastia por balão, antes da cirurgia endoscópica é a conduta 
mais adequada. Crianças com fibrose cística, AERD, DCP e imunodeficiências 
tendem a apresentar doença refratária grave, quando submetidas ao tratamento 
medicamentoso. Estas crianças geralmente requerem cirurgia endoscópica para o 
tratamento da sua doença sinusal.

A maioria dos estudos na literatura atual, sobre o tratamento da rinossinu-
site crônica, pertence à população adulta. Como tal, os tratamentos na população 
pediátrica são frequentemente extrapolados da literatura de adultos. Mais estudos 
são necessários para ajudar a estabelecer diretrizes para a abordagem eficaz da 
rinossinusite crônica em pacientes pediátricos.
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