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O objetivo deste capítulo é uma atualização sobre a rinite alérgica(RA) em 
crianças. Vamos mostrar alguns dados que têm sido estudados em adultos, uma vez 
que é mais fácil fazer estudos em adultos, sendo que, também, alguns destes dados 
aplicam-se a crianças.

Por isso, vamos apresentá-los de maneira prática. Se olharmos para a Améri-
ca do Norte, cerca de 40 milhões de americanos estão acometidos pela RA, sendo 
a prevalência estimada entre 10% - 30% nos adultos1 e até em 40% nas crianças1. 
Por isso, é uma das doenças crônicas mais comuns na infância.

Recentemente, tem havido um aumento significativo na prevalência da RA 
nos países desenvolvidos devido a uma variedade de razões, incluindo a hipótese 
da higiene, a desregulação do sistema imunitário, ítens que não discutiremos 1-3.

 Há um estudo que foi publicado, há não muito tempo, que observa dados da 
qualidade de vida, dirigidos às crianças. Foi publicado por Meltzer 4, que é um pes-
quisador muito prolífico no estudo da RA 4. Foi feito por telefone em nível nacional 
para 35.000 famílias americanas. As crianças foram identificadas com idades entre 
4- 17 anos. Os pesquisadores conversaram com os pais das crianças, quando eram 
mais jovens, e com as próprias crianças e os pais quando elas eram mais velhas.

O estudo tinha dois grupos: um grupo com RA e um grupo controle sem aler-
gias nasais. O estudo mostrou efeitos sobre a qualidade de vida diferentes nestas 
duas populações. Eles tiveram acesso aos médicos de família que diagnosticaram 
alergias, a alergistas, a otorrinolaringologistas, etc, e uma variedade de outros pro-
fissionais de atenção à saúde, que não iremos detalhar. .

É importante mencionar que a maioria das alergias ambientais não começam a 
aparecer antes da idade de >2 anos. A maioria é diagnosticada entre 3-6 anos de ida-
de, continuando a ser diagnosticada a medida que os pacientes crescem (Figura 1).

Figura 1. Idade do aparecimento da rinite alérgica
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Não só a RA afeta a qualidade de vida, como também a sinusite e outros proble-
mas infecciosos também. Esta é a percepção dos pais com relação a produtividade 
em casa ou na escola de pacientes com RA sem sintomas e no auge dos mesmos, 
mostrando uma diminuição de 30% na produtividade das crianças.

Quando você observar o tipo e a quantidade de trabalho que estas crianças 
fazem (Figura 2) e, em seguida comparar as crianças alérgicas (vermelho) com as 
crianças não-alérgicas (azul), as portadoras de alergia realizam menos, elas redu-
zem o montante do poderiam fazer, têm dificuldade em realizar suas tarefas e são 
limitadas nas diferentes atividades da escola e em outros ambientes, mas principal-
mente na escola. Portanto, esta é uma carga significativa para as crianças, que têm 
o nariz obstruído e corrimento nasal, sendo, portanto, uma questão problemática.

Figuras 2 A e B. 2A-Produtividade em casa e na escola. 2B-Tipo e quantidade de trabalho
Vamos rever brevemente a fisiopatologia, que será relevante para dis-

cutir as diferentes opções de tratamento (Figura 3). Em uma criança sensibili-
zada e com RA, os anticorpos IgE específicos fixam-se nos mastócitos, levan-
do a uma reação cruzada com o receptor da IgE e, na fase aguda, à liberação 
de histamina e outros mediadores. Isto conduz aos sintomas agudos, na fase 
da reação precoce. Logo, essas crianças espirram, têm corrimento nasal, estão 
congestionadas e também têm prurido nasal e ocular. Lembrar que muitos de-
nominam o quadro como rino-conjuntivite, não sendo somente uma rinite.

Figura 3. Reação na fase precoce em criança sensibilizada pela rinite alérgica
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Mais importante, ainda, se você continuar a seguir estas crianças, você ob-
serva, naquelas, com exposição repetida durante a estação alérgica, que existe uma 
fase de reação tardia ou um infi ltrado infl amatório crônico da mucosa nasal, cujo 
ponto de referência é o eosinófi lo (Figura 4). Outros estudos mostraram uma pre-
dominância de células tipo TH2 neste infi ltrado. Estas células tipo TH2 produzem, 
de maneira típica, IL4, IL5 e IL13, e IL5. As IL4 e IL13 têm papel signifi cativo na 
IgE, conduzindo as células plasmáticas para a produção de IgE específi ca. 

Figura 4. Reação na fase tardia em criança sensibilizada pela rinite alérgica 

O estado de infl amação crônica é muito importante, levando a um aumento 
na responsividade da mucosa nasal. Portanto, estes pacientes respondem muito 
mais a exposições repetidas de alérgenos, durante a estação prevalente de alergia e, 
até mesmo à exposição de um estímulo não-específi co. Por exemplo, observe que 
estas crianças respondem mais ao tabagismo no ambiente, à poluição, aos odores 
fortes e perfumes. Este estado exacerbado da atividade da mucosa nasal está rela-
cionado, primeiramente, à infl amação crônica. 

Como é a clínica destas crianças? Um dos sinais é a saudação alérgica, quan-
do elas fi cam coçando o nariz, fazendo uma marca no dorso nasal (Figura 5). Mui-
tas apresentam obstrução nasal importante, congestão venosa abaixo dos olhos, 
conhecidas como olheiras alérgicas. Estes são sintomas que fi cam incomodando 
as crianças todos os dias ou na maioria deles.A congestão nasal é um sintoma 
muito proeminente. Infelizmente é um sintoma difícil de controlar com a terapêu-
tica medicamentosa. Também se observam espirros, rinorreia, olhos lacrimejando, 
corrimento nasal posterior, e prurido nasal. As crianças com RA apresentam estes 
sintomas de modo signifi cativo.

Agora, como classifi camos a RA? Muitos de vocês conhecem a classifi cação 
da ARIA5: A Rinite Alérgica e seu Impacto na Asma, realizado na Europa por John 
Bousquet e seus colaboradores que criaram este guidelines5.

A ARIA também menciona os sintomas intermitentes. Nos US nos referimos aos 
mesmos como alergia sazonal ou rinite alérgica sazonal. E também podem cursar o 
ano todo, com sintomas persistentes. Onde moro (autor FB), em Chicago, temos mui-
tas árvores, gramíneas, pólens no ambiente externo na primavera, temos ragweeds 
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Figura 5. Saudação alérgica, olheiras e sintomas típicos de alergia

(ambrósia americana) no outono e temos mofo intradomiciliar, ácaros da poeira 
doméstica, e animais de estimação para os pacientes que os tem em casa, por isto 
os sintomas podem ser mantidos o ano inteiro. 

Como diagnosticamos estes pacientes? Os testes cutâneo e o RAST são equiva-
lentes razoáveis. Muitos advogam que o teste cutâneo é um pouco mais sensível, dan-
do um resultado mais rápido. Você tem de estar seguro que, quando seus pacientes vêm 
realizar os testes cutâneos, eles não podem estar recebendo anti-histamínicos. Existe 
um risco muito pequeno de uma reação sistêmica e algumas crianças não gostam de 
múltiplos testes tipo skin prick test ou teste subcutâneo. A maioria dos alergistas faz 
o prick test (Figura 6), que não é um teste intradérmico, é subcutâneo. Eventu-
almente você pode realizar o teste intradérmico somente se houver uma suspeita 
importante de um alérgeno e o prick test for negativo. O prick test não pode ser 
realizado em pacientes com dermatite atópica ou com dermatografi smo pois suas 
peles são muito sensíveis. 

O teste do RAST demora um pouco mais. É uma punção na veia, coleta 
sangue uma vez, e dá os níveis específi cos de IgE para uma variedade de alergias. 
Dependendo do local onde foi realizada a coleta, o resultado pode tardar até 10 
dias. A maioria dos pacientes é mais propícia a realizar este teste do que o skin 
prick test. Mas, em um estudo, a metade das pessoas foram diagnosticadas para 
alergia pela história, e não fi zeram estes testes. Mas a outra metade dos pacientes, 
realizaram o skin prick test e, em uma proporção muito pequena, o diagnóstico foi 
feito o teste com o RAST. 

Quando olhamos para as comorbididades (Tabela 1), como a sinusi-
te, existem muitos estudos sugerindo que os pacientes alérgicos têm infl amações 
sistêmicas, com uma predisposição alérgica que não somente acomete o nariz, mas 
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também os pulmões, levando à asma. 
Quando você olhar para as comorbida-
des nestes pacientes, verá que os com 
RA (quando comparados com os que 
não têm RA) apresentam, por exemplo 
2,8 (cefaléia), 7,0 (pressão facial) e 4,9 
vezes mais pressão nos ouvidos, colo-
caram mais tubos de ventilação, tive-
ram mais tonsilas palatinas e adenoides 
removidas e mais prolemas sinusais. E 
muitos deles roncam. 

Tabela 1. Comorbidades da rinite alérgica
Pacientes ou pais (%)

RA Sem RA Diferenças
Dor ou pressão

Cefaléia * 54 19 2.8
Face * 28 4 7.0
Ouvido * 24 5 4.9

Cirurgia
Colocação de tubo de ventilação † 16 9 1.8
Amígdalas/Adenoides removidas ‡ 18 11 1.6

Problemas sinusais* 43 4 10.8
Roncos*

Todos os dias 14 5 2.8
Maioria dos dias 10 4 2.5

*p < 0,001. †p < 0,05. ‡p < 0,01.

Quanto à asma, novamente, (Tabela 2)6 comparando pacientes com asma 
documentada, RA vs não RA, a RA foi 3 vezes mais diagnosticada nos asmáticos e 
4 vezes mais naqueles que tiveram asma nos últimos 12 meses. Estudos feitos com 
relação a comorbidades, sugerem que se você tratar o nariz, melhora a reatividade 
das vias aéreas inferiores, sendo o tratamento típicamente feito com corticóides. 

Tabela 2. Comorbidade da rinite alérgica e da asma
Pacientes ou pais (%)

RA Sem RA Diferenças

Disgnóstico da asma* 39 13 3

Asma nos últimos 12 meses* 28 7 4

*p < 0,001

Quais são as nossas estratégias para tratamento? É óbvio, se pudéssemos 
evitar TODOS os alérgenos seria excelente! Mas também sabemos que, infeliz-
mente, na prática, isto é impossível. Portanto vamos em direção à farmacoterapia. 
Iremos discutir brevemente estes tratamentos, incluindo os anti-histamínicos, os 
descongestionantes, os antagonistas dos receptores, os anti-colinérgicos. Não ire-
mos discutir as cromonas, pois elas são moderadamente efi cazes. Na verdade, elas 

Figura 6. Prick teste na pele (skin prick test)
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são seguras, porém uma vez que a medicação do spray nasal tem de ser adminis-
trada 3 a 4 vezes ao dia, o problema também é a aderência. Abordaremos, também 
os corticóides nasais. Brevemente comentaremos a imunoterapia e discutitemos os 
tratamentos combinados. 

Começemos pelos anti-histamínicos. Temos duas opções de anti-histamíni-
cos: os sistêmicos e os intranasais. Os sistêmicos incluem os sedativos e os não-
-sedativos. Nas crianças a preferência é para os não-sedativos, que iremos comen-
tar. Também temos a opção de usar os anti-histamínicos intranasais que parecem 
ser um pouco mais eficientes que suas contrapartidas sistêmicas. Apresentaremos 
dados que suportam este comentário. 

Muitos dos estudos, feitos nos USA, são feitos em câmaras ambientais, onde 
você coloca um número grande de pessoas, você as expõem ao alérgeno e testa 
entidades terapêuticas distintas. 

Especificamente, neste estudo, (Figura 7)7, foram testados a levocetirizina, a 
desloratadina e o placebo. Durante dois dias consecutivos os indivíduos receberam 
os fármacos, depois sentaram-se na câmara e foram expostos aos alérgenos. Existe 
uma redução da linha de base (para cima é melhor, na Figura 7 do lado esquer-
do), podendo ser observado que todos ficam um pouco melhor quando recebem 
o placebo. Existe um efeito placebo forte nos estudos de RA, mas as pessoas que 
receberam a desloratadina e a levocetirizina também ficam melhor, dando a levo-
cetirizina um efeito, um pouco melhor, que a desloratadina. 

Figura 7. Redução do complexo de sintomas major, pela levocetirizina e desloratadina compa-
rados com placebo, 7

No segundo dia, os sintomas começam a aparecer novamente, (aqui para bai-
xo, na curva da Figura 7, do lado direito, é pior), e as medicações são oferecidas 
de novo. Há um benefício com o placebo, porém maior benefício com os anti-his-
tamínicos. Existem muitos estudos como este, e muitos são estudos sazonais que 
sugerem a eficácia dos anti-histamínicos e portanto usamos os mesmos, de rotina. 
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Uma pergunta: porque não usar anti-histamínicos sedativos? Temos um bom 
exemplo de porque não usá-los. Existe um estudo, (Figura 8)8 que olha o desem-
penho das crianças, o aprendizado no eixo Y. Temos crianças normais; crianças 
com RA recebendo loratadina (anti-histamínico não-sedativo); crianças com RA 
recebendo placebo, e crianças com RA recebendo difenidramina ou Benadril (anti-
-histamínico sedativo). Este último é um anti-histamínico potente com proprieda-
des anti-colinérgicas especiais, portanto ajuda a secar o nariz. Desafortunadamente 
afeta o desempenho das crianças. 

Portanto, observem alguns pontos. Primeiro, as crianças normais têm o me-
lhor desempenho, as crianças com RA não tratadas têm um escore de aprendizado 
alterado. Se você as tratar com loratadina elas melhoram um pouco, mas não ficam 
tão bem quanto as crianças normais, porém ficam piores se recebem o Benadril. 
Por isto, tenha cautela, se estas crianças vão para a escola, não as trate com os anti-
-histamínicos sedativos, mas sim, dê preferência aos anti-histamínicos não-sedati-
vos. Também existem alguns dados que indicam que se você der a difenidramina 
à noite, você poderá terá efeitos sedantes remanescentes, no próximo dia. Portanto 
seja cuidadoso(a) com isto, desde que não afete seu paciente. 

Figura 8. Escore de aprendizado em crianças com rinite alérgica recebendo loratadina, placebo 
e difenidramina8

Existe um estudo, (Figura 9),9 comparando entre um anti-histamínico sistê-
mico e um tópico, o spray nasal de azelastina. A azelastina é comercializada, nos 
Estados Unidos, como uma medicação tópica, e a cetirizina como sistêmica. Neste 
estudo, há um benefício igual tanto para o prurido quanto para a congestão nasal, 
sendo que, para espirros, a azelastina tem um efeito um pouco melhor. Os * da  
Figura 9 indicam uma significância estatística. Portanto, há um benefício pequeno, 
porém favorecendo mais o spray intranasal, do que o antihistamínico sistêmico. 
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Figura 9. Comparação entre o anti-histamínico sistêmico (cetirizina) e o anti-histamínico 
tópico, azelastina (Az)9

Existe outro anti-histamínico, nos Estados Unidos, a Olapatadina. Observe 
outro estudo (Figura 10)6, que mostra as mudanças, nos sintomas nasais, como um 
todo. No gráfico, quanto mais baixo melhor, todos começam com a mesma linha 
de base. Observa-se melhora discreta com placebo, mas melhor ainda, com a Ola-
patadina em duas doses separadas, de 0,6% e 0,4%. A de 0,6% é comercializada, 
nos Estados Unidos, com o nome de Patalay, sob a forma de spray nasal. 

Figura 10. Sintomas nasais tratados com olopatadina 0,6%, olopatidina 0,4% e placebo 6

Um problema, com estes anti-histamínicos intranasais, como a Azelastina, é 
seu gosto amargo, com frequência de 20%, quando comparado com o do placebo. 
As crianças não gostam muito, porém a Olapatadina é um pouco melhor, neste 
sentido, mas ainda assim, é relatada uma frequência de 12,6% para o gosto amar-
go, versus o placebo, que tem somente 0,8%. Portanto, uma palavra de cautela: 
algumas crianças podem não gostar quando usam este spray no nariz. 
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Vamos,agora, comentar sobre o antagonista do receptor do leucotrieno, o 
montelucaste. Tem como base o metabolismo dos lipídeos; o ácido aracdônico é 
metabolizado através da via 5LO e vai para o leucotrieno C4-A4-B4 (Figuras 11 
A, B). O C4 parece ser importante, na rinite alérgica, pois há dados que mostram 
que é liberado, após a reação alérgica, se for colocado o LTC4 no nariz, levando a 
uma congestão nasal importante. Assim é o desenvolvimento do antagonismo do 
receptor do leucotrieno, que é o montelucaste.

Figuras 11 A, B. Metabolismo dos fosfolipídeos

Iremos mencionar um exemplo de um estudo, cujo desfecho, aguarda a apro-
vação do FDA nos Estados Unidos, para o tratamento da rinite alérgica. Neste es-
tudo, o 10 placebo, o montelucaste e a loratadina foram avaliados. O estudo foi feito 
em adultos (Figura 12). O montelucaste foi dado na dose de 10mg por dia, sendo 
observado melhora com o placebo, em todos os sintomas nasais como a congestão, 
rinorreia, prurido e espirros. Observa-se melhora equivalente com o montelucaste 
e a loratadina, o mesmo que estudos, um após o outro, mostram o mesmo efeito. 
O antagonista do leucotrieno e os anti-histamínicos sistêmicos mostram o mesmo, 
ambos tem eficácia semelhante. 

Figura 12. Um estudo para o tratamento da rinite alérgica onde foram comparados o placebo, o 
montelucaste e a loratadina.10
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Ao se observarem 
meta-análises, de múltiplos 
estudos, comparando o an-
tagonista do receptor do leu-
cotrieno11 com o placebo, o 
resultado é sempre a favor da 
medicação (Figura 13). Por-
tanto são eficazes. Quando 
se compara, por meta-análi-
ses, o antagonista do recep-
tor do leucotrieno com anti-
-histamínicos (Figura 14), a 
maioria dos estudos são em 
favor dos anti-histamínicos, 
mas a diferença não é especi-
ficamente significante, mos-
trando que, essencialmente 
são produtos equivalentes 
com relação à eficácia.

Agora vamos abordar 
os anticolinérgicos. O úni-
co licenciado, nos Estados 
Unidos, é o brometo de 
ipratropio, conhecido como 
Atravine. É um tratamen-
to monossintomático para 
a rinorréia nasal, mas não 
ajuda na congestão nasal, 
nem nos espirros. Se você 
tiver um paciente ocasio-
nal, que apesar dos seus 
esforços maiores para tratá-
-lo, continua com rinorreia 
significativa, (por ex. um 
cirurgião, dentro do centro 
cirúrgico, com a máscara 
colocada, terá muitos pro-

blemas em relação a isto). Neste caso, pode ser usado o brometo de ipratropio 
que é vendido, nos Estados Unidos, em duas concentrações: uma para resfriados 
e outra para rinite alérgica. Pode ser observado, neste estudo (Figura 15),12 com-
parando-se com o placebo, que o brometo de ipratropio diminui a duração 
e a intensidade da rinorreia. Portanto, é eficaz. Pode ser utilizado entre 1 a 
3 vezes ao dia, caso necessário, e funciona somente para rinorreia, não para 
tratamento único da rinite alérgica. 
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Figura 13. Comparação entre o antagonista do receptor de 
leucotrieno e o placebo. Intervalo de confiança de 95% para 
os escores dos sintomas da rinite está expresso como a % de 
escore máximo. Houve uma variação significativa dos re-
sultados entre os estudos (p=0,001 para heterogeneidade).11

Figura 14. Comparação entre o antagonista do receptor de 
leucotrieno e anti-histamínicos, Intervalo de confiança de 
95% para os escores dos sintomas da rinite está expresso 
como a % de escore máximo. Os resultados não mostraram 
variação entre os estudos (p = 0,13 para heterogeneidade). 
Não houve diferença significativa entre o antagonista do re-
ceptor de leucotrieno e os anti-histamínicos. 11
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Figura 15. Brometo de ipratropio (marcado em 2 concentrações) comparados com placebo12

Agora iremos comentar so-
bre o que consideramos ser a mo-
dalidade mais eficaz, no tratamen-
to da rinite alérgica: os corticoides 
intranasais. Observe estudos de 
meta-análise, comparando os anti-
-histamínicos com os corticoides 
intranasais (Figuras 16 A, B, C). 
Em cada estudo,13 quando se ob-
servam os efeitos, no total dos sin-
tomas nasais, nos efeitos gerais, os 
corticoides intranasais atuam me-
lhor que os anti-histamínicos. Fun-
cionam muito melhor, em cada es-
tudo, para a obstrução nasal e para 
os sintomas oculares. Com relação 
aos sintomas oculares, quase a me-
tade dos estudos mostra um efeito 
dos corticoides intranasais nos sin-
tomas oculares, quase equivalente, 
senão melhor, que os anti-histamí-
nicos. Nós (autor FB) mostramos 
que os sintomas oculares são ge-
rados por um reflexo oculonasal e, 
dando-se o corticoide intranasal, 
afeta-se o sintoma, bloqueando o 
reflexo, sem entrar direto no olho, 
podendo causar dano ao mesmo. 
Se você observar o antagonista do 
receptor do leucotrieno, novamen-
te, não há surpresa. Comparando 
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o antagonista do receptor do 
leucotrieno com o corticoide 
nasal, todos os estudos estão 
mais a favor dos sprays na-
sais de corticoide (Figura 
17)14. Portanto, de maneira 
clara, os corticoides nasais 
são mais eficazes que os 
antagonistas dos receptores 
do leucotrieno e que os anti-
-histamínicos sistêmicos. 

Gostaríamos de lhes 
dar um exemplo. Um dos 
últimos corticoides nasais 
lançados no mercado ameri-
cano é o furoato de fluticaso-
na. Existem três estudos: um 
europeu, com gramíneas 15, 
um americano com ragweed 
16 e outro americano, com 
pólem do cedro da mon-
tanha (mountain cedar),17 
todos causadores de rinite 
alérgica sazonal. (Figura 
18). O estudo mostra a eficá-
cia do furoato de fluticasona, 
em spray nasal, no total dos 
escores de sintomas nasais, 
podendo-se observar uma 
eficácia significativa, quan-
do comparado ao placebo, 
em todos estes três estudos. 

Também estudamos 
(autor FB) o total dos esco-
res dos sintomas oculares, e 
verificamos que, não só para 
o nariz, mas para os olhos, 
é excelente (Figura 19). 
Portanto, muitos dos nossos 
pacientes, com sintomatolo-
gia ocular ficam melhores, 
quando tratados com o cor-
ticoide intra nasal. Porém é 
importante lembrar que, se 
estes pacientes continuam a 
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Figura 18. Eficácia do spray de furoato de fluticasona nasal 
no total do escore dos sintomas nasais comparados ao pla-
cebo nos 3 estudos.15-17
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ter sintomas oculares, apesar dos seus melhores esforços neste sentido, existem me-
dicamentos anti-histamínicos, sob a forma de colírio, que funcionam muito bem. A 
olopatadina é um deles, mas não temos ainda dados sobre isto. 

Os corticoides intranasais são seguros para as crianças? Esta é, sempre, uma 
preocupação dos pais. Nós sempre dedicamos um tempo para explicar aos pais 
que, mesmo sendo um corticoide, é seguro, e existem dados que suportam esta 
afirmação. Esta explicação facilita a aderência dos pais, ao tratamento. Tivemos 
problemas, anteriormente, quando os pais chegavam em casa, após a consulta, com 
a prescrição e, lendo a bula, liam a palavra "corticoide," relutavam na sua adminis-
tração. Portanto, a explicação é muito importante. 

Verifica-se que, as 3 últimas adições de corticoides nasais no mercado (mo-
metasona, propionato de fluticasona, furoato de fluticasona) têm uma baixa biodis-
ponibilidade sistêmica, após a administração intranasal (Figura 20).18-21 Portanto, 
eles são seguros.

E quanto ao crescimento da criança? Esta é outra preocupação. Existe um 
estudo da mometasona e placebo (Figura 21).22,23 Testaram o crescimento destas 
crianças durante todo um ano (estudo controlado por placebo), e pode ser obser-
vado que não houve diferença nem com placebo, nem com o corticoide nasal. Na 
verdade, elas até cresceram um pouco mais com o corticoide, mas acreditamos ser 
uma ocorrência aleatória. Os mesmos dados de segurança são verificados com o 
propionato de fluticasona inalado. 

Figura 20. Biodisponibilidade do Furoato de fluticasona (FF), do Propionato de Fluticasona 
(PF), do Furoato de Mometasona (FM), comparados com a Budesonida e com a Flunisolida.18-21
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Na maioria destes estudos, os investigadores coletaram sangue e fizeram o 
teste da simulação com a cortisona, todos os meses, e não encontraram absolu-
tamente, nenhuma diferença nos pacientes tratados com corticoides intranasais. 
Isto demonstra a segurança do fármaco. A maioria dos corticoides intranasais são 
aprovados, para serem iniciados nas crianças, a partir de 2 ou 4 anos de idade, 
pelo FDA, nos Estados Unidos. Portanto, podemos utilizá-los, com liberalidade, 
na nossa prática, sob supervisão médica, é claro. 

Agora, qual é o nosso algoritmo de tratamento? Nos pacientes com sintomas 
alérgicos leves ou episódicos, como por exemplo, quando são alérgicos a gato e, 
uma vez por outra, visitam uma casa onde tem o animal de estimação, eles podem 
tomar um anti-histamínico, antes da visita e estarão bem, sem problemas. Se os 
sintomas ficam mais persistentes, sempre recorremos aos corticoides intranasais e 
conduzimos a terapia em modo de step up ou step down, dependendo de como o 
paciente está. Alguns exemplos serão dados a seguir. 

Na abordagem step-up, se o tratamento for inadequado, ou quando o paciente 
está tentando o melhor possível, mas ainda não alcançou um alívio, sempre pro-
curamos mudar para uma outra classe de medicação, adicionando outro tipo, ou 
investigando outras causas, como a sinusite, que acompanha muito, a rinite alérgica.

Na abordagem tipo step-down, se o alívio do sintoma é alcançado ou maxi-
mizado com outras abordagens, pode-se partir para o step-down. 

Iremos, a seguir, comentar o tratamento "as needed" ou quando necessário, 
e como pode ser eficaz. 

A terapia “as needed” ou quando necessária, são dados que geramos (autor 
FB) há mais ou menos seis ou sete anos atrás, que julgamos serem interessantes. 
Especulamos que o corticoide intranasal dado "as needed" poderia ser mais eficaz 
que um anti-histamínico dado "as needed", e fizemos um estudo, durante a estação 
alérgica, demonstrando isto. Foi um estudo realizado durante 28 dias, durante a es-
tação de ragweed nos Estados Unidos (Figura 22). Não tivemos o braço placebo, 
neste estudo, e aos pacientes foram instruídos, uns a tomarem a loratadina, sempre 
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Figura 22. Um estudo de 28 dias durante a estação polínica, nos Estados Unidos (com ragweed). 
Não houve braço para comparação com placebo, neste estudo. Os pacientes receberam loratadina e 
propionato de fluticasona o quanto foi necessário, para controle dos sintomas.24
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que fosse necessário (as needed) 
para seus sintomas, e outros, o 
propionato de fluticasona "as ne-
eded". Lembre-se que não temos 
o grupo placebo, pois estávamos 
seguros que os que receberam 
a loratadina teriam melhor res-
posta que o placebo, em vários 
aspectos. Acreditamos que a ra-
zão principal é que o corticoide 
intranasal diminui a inflamação, 
enquanto que o anti-histamínico 
não. Observamos os eosinófilos, 
(Figura 23), antes de iniciar 
o pico da estação alérgica, no 
auge, e ao final da mesma. Ve-
rificamos que com a loratadina 
os eosinófilos do nariz sobem de 
forma dramática, sem o efeito 
inibidor da eosinofilia, enquanto 
que, com a fluticasona, os eosi-
nófilos caem. Creditamos a isto, 
a eficácia superior dos corticoi-
des intranasais. São melhores 
medicações antiinflamatórias. 

E a abordagem step-up? 
Você pode dar anti-histamínicos 
com descongestionantes, anti-
-histamínicos com antagonistas 
do leucotrieno, ou corticoide 
intranasal, com uma variedade 
de outras medicações. Iremos 
comentar alguns dados sobre 
isto. Este é um exemplo de como 
uma combinação de desconges-
tionante com anti-histamínico 
funciona melhor para um total de 

escores de sintomas nasais, incluindo a congestão nasal (Figura 24).25 É a pseudoe-
fedrina (PSE) sozinha, a desloratadina (DL) sozinha e a combinação de ambas (DL/
PSE). A maioria destes fármacos são conhecidos como anti-histamínicos D. Estamos 
certos que todos conhecem estas medicações, sendo familiarizados com as mesmas. 
Portanto, elas ajudam, não são perfeitas, mas ajudam. 

Existe uma tentativa (e o fabricante direciona o marketing neste sentido) da 
combinação do montelucaste e da loratadina, dando um benefício superior, o que 
realmente não ocorre. Este é um estudo sazonal (Figura 25), onde você observa, 

Figura 23. Número de eosinófilos (antes do pico, no pico 
e no final da estação polínica). As crianças que recebem 
a loratadina os eosinófilos nasais mostram subida acen-
tuada, sem efeitos na inibição da eosinofilia. Entretanto, 
nas crianças sob efeito da  fluticasona, os eosinofilos di-
minuiram.24
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de novo, o efeito placebo. O montelucaste é melhor que o placebo, a loratadina é 
quase igual ao montelucaste. A combinação de ambos não é muito diferente. Por 
isso, inicialmente, houve uma idéia, de fabricarem a pílula combinada, mas foi 
abandonada, uma vez que não poderia ser aprovada, pois não há realmente eficácia 
adicional. Pode ajudar, porém, em alguns pacientes. 

E sobre o antagonista do receptor do leucotrieno? Irá ajudar se for adicionado 
à fluticasona? De novo, fizemos (autor FB) um estudo sazonal em crianças maio-
res, com rinite perene, com sintomas o tempo todo. Demos a eles a fluticasona e 
eles ficaram melhor, porém uma certa proporção dos 102 pacientes continuou com 
um escore médio do total dos sintomas nasais > 4, o que rotulamos como doença 
residual, ou fora de controle. Nós então randomizamos 54 pacientes para continuar 
com a fluticasona ou receber tanto o placebo quanto o montelucaste. Na Figura 
26, você poderá observar que não existiu diferença. Portanto, adicionando o mon-
telucaste a um corticoide nasal não aumenta a eficácia, neste caso.

Figura 25. Escores dos sintomas nasais diários usando placebo, montelucaste (MNT) sozinho, 
loratadina (LRT) sozinha e a combinação de ambos (MNT/LRT)
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Existe uma medicação combinada que é, atualmente melhor que o produto 
individual. Este produto combinado foi colocado no mercado americano tendo a 
azelastina e o propionato de fluticasona, sendo que você poderá observar a eficá-
cia aumentada. A Figura 27 mostra a azelastina sozinha,27 a fluticasona sozinha, e 
ambas combinadas, melhores que a linha de base, portanto, atuam. Combinando 
as duas, você terá uma eficácia melhor. A combinação deste dois produtos existe, 
mas é mais cara. Estas medicações podem ser dadas 2 vezes ao dia, se você borrifar 
a fluticasona de manhã e a noite, e oferecer junto o anti-histamínico, sendo mais 
barato que dar a combinação. Você pode fazer isto (dar a receita da fluticasona e da 
azelastina) se você não tiver o produto combinado ou se for caro para o paciente. 
Quando temos uma falha dos corticoides nasais é o que fazemos. 

A oximetazolina adicionada aos corticoides nasais é um conceito interessan-
te, porém sempre com a preocupação na rinite medicamentosa. Entretanto, fize-
mos (autor FB) um estudo, adicionando a fluticasona com a oximetazolina durante 
4 semanas, mostrando que aumenta a eficácia, sem o rebote da congestão nasal, 
após cessar a mesma (Figura 28).28 Seguimos estes pacientes por 2 semanas e, 
após interromper o tratamento, não encontramos o rebote da congestão nasal. Um 
estudo publicado por Eli Meltzer, em 2013, dá suporte a este conceito, porém o 
estudo foi pequeno. 

Quanto a abordagem medicamentosa dos pacientes que chegam ao meu con-
sultório (autor FB) e estão acometidos significativamente pela alergia nasal, indi-
camos, inicialmente, os corticoides nasais. Caso eles não respondam, nós procu-
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Figura 27. Combinação de produtos com azelastina e propionato de fluticasona comparado  com 
azelastina isolada ou fluticasona isolada. Quando você combina ambos, há eficácia melhor.27
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ramos por outros diagnósticos, 
como hipertrofia da adenoide, 
sinusite, ou outros problemas. 
Caso tenham uma boa respos-
ta aos corticoides nasais, nós 
tentamos diminuir a dose ou 
adequá-la ao paciente. Caso 
tenham uma resposta parcial, 
tentamos outras abordagens te-
rapêuticas. 

Algumas palavras sobre a 
imunoterapia. A imunoterapia 
é um tratamento, muito eficaz, 
disponível tanto subcutânea 
quanto, agora, sublingual, sen-
do uma terapia que mostrou al-
terar o curso natural da doença. 
Portanto, se você recebe a imu-
noterapia por um ano ou dois, 

você pode interromper a mesma que continuará a ver os benefícios. Isto não é 
possível para nenhuma das farmacoterapias aqui anteriormente apresentadas. A 
imunoterapia promove algumas situações através dos anos. Diminui a hiperreati-
vidade ao teste cutâneo. Inicialmente, ocorre um rápido aumento na IgE que baixa, 
na sequência, ocorrendo paralelamente, um aumento no que é conhecido como 
bloqueio dos anticorpos ou IgG4 (Figura 29). 29 

A medida que os eventos fisiopatológicos ocorrem, há uma diminuição nos 
mastócitos e na atividade dos basófilos, melhorando ou alterando o perfil das cé-
lulas T, aumentando as células T-reguladoras, as quais interrompem e controlam 
a resposta imune, diminuindo os mastócitos, em longo prazo (Figura 30). Isto é 
a mudança típica da resposta de TH2 para TH1, aumentando o bloqueio dos anti-

Figura 28. Um estudo de 4 semanas com oximetazolina 
(OXY) adicionada ao corticoide nasal   furoato de fluti-
casona (FF). Existe sempre a preocupação para a rinite 
medicamentosa, mas sua combinação aumenta a eficá-
cia, sem o rebote da congestão nasal após o término da 
aplicação. Estes pacientes foram seguidos por 2 sema-
nas e após terminarem o tratamento, não houve rebote 
da congestão nasal. 28
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Figura 29. Imunoterapia. Inicialmente ocorre uma subida rápida na IgE específica, depois a IgE 
diminui, e há um aumento no que é conhecido como bloqueio de anticorpos ou IgG4.29
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corpos, diminuindo a IgE, bloqueando a inflamação.29 Portanto a imunoterapia é 
muito eficaz. Entretanto, temos preocupações. Se você tiver de realizar o tratamen-
to por 3 anos, você receberá uma injeção subcutânea 1 vez por semana, tornando 
longo o tratamento. Existe um risco pequeno de reações fatais e, na revisão mais 
recente, em 8 milhões de injeções, houve 0,01% reações sistêmicas e nenhuma 
fatalidade. 

Figura 30. Imunoterapia. Esta é a mudança típica de uma resposta de TH2 para TH1:aumenta o 
bloqueio de anticorpos, diminui a IgE e bloqueia a inflamação.29

A recomendação, atual, nos Estados Unidos é, caso você administrar a imu-
noterapia ao paciente, seu consultório ou clínica terá de estar preparado para atuar 
em caso de um choque anafilático, e o paciente terá de permanecer por 30 minutos 
no consultório, após a administração da injeção, para observar os possíveis efeitos 
colaterais. Esta abordagem reduziu as fatalidades de 1 por 2,5 milhões, ou seja, 
quase ausente, no segundo período de revisão, após esta orientação. 

Existem meta-análises30-31 de publicações múltiplas, com relação à imunotera-
pia subcutânea. Elas todas mostram-se favoráveis ao tratamento, avaliando os escores 
dos sintomas e da medicação. Se você for consultar sobre a terapia sublingual, que é 
a imunoterapia emergente, irá verificar que ela tem sido administrada na Europa há 
anos, sendo atualmente avaliada, nos Estados Unidos pelo FDA para ser liberada. 

Existem meta-análises sobre este tema, 32,33 mostrando eficácia nos sintomas 
quando comparados ao placebo. Ela é dada embaixo da língua (sublingual) ou 
comprimidos para serem deglutidos, com poucos efeitos adversos. A maioria dos 
efeitos adversos são de coçeira da mucosa oral, mas sem problemas de vias aéreas. 
Existe um estudo mais recente, dos Estados Unidos,34 onde foi dada a imunotera-
pia para gramíneas (Figuras 31 A, B, e C), sendo possível observar que durante a 
estação polínica, os pacientes que receberam placebo tiveram muitos sintomas, e 
os pacientes, tratados com comprimidos de extratos de gramíneas durante 7 sema-
nas antes da estação polínica, apresentaram uma melhora significativa. Isto é mui-
to promissor, sendo uma medicação que pode ser ser levada para casa podendo, 
potencialmente, alterar o curso do histórico da doença. Estão, todos, nos Estados 
Unidos, esperando que estes produtos sejam aprovados. 
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Figura 31 B. Imunoterapia: terapia sublingual. Os pacientes tratados com comprimidos para 
gramíneas, por 7 semanas, antes da estação polínica, tiveram uma melhora significativa.34

Figura 31 C. Imunoterapia: terapia sublingual. Os pacientes tratados com comprimidos para 
gramíneas, por 7 semanas, antes da estação polínica, tiveram uma melhora significativa.34

Figura 31 A. Imunoterapia: terapia sublingual. Os pacientes tratados com comprimidos para 
gramíneas, por 7 semanas, antes da estação polínica, tiveram uma melhora significativa.34
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Portanto, resumindo, a rinite alérgica é um problema comum. Ocorre 
uma piora significativa na qualidade de vida, sendo, portanto, necessária a 
procura de um médico que a trate. Existem opções de farmacoterapia e as 
combinações irão proporcionar, geralmente, um controle melhor da sintoma-
tologia. A imunoterapia é deixada como último recurso, pelo seu tempo largo 
de tratamento e pela aderência à mesma, até que a terapia sublingual seja 
aprovada. 
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