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Introdução
A sinusite aguda –– ou rinossinusite aguda –– é uma im-
portante razão para procura do médico e de consultas 
primárias, sendo que o médico clínico tipicamente aten-
de cerca de 50 consultas anuais devido a esta condição.1 
Está associada aos sintomas principais de dor facial, ce-
faleia, congestão nasal, alteração do sono, entre outros, 
o que leva à queda da qualidade de vida e é bastante de-
sagradável para muitos pacientes.2 Como consequência, 
os pacientes procuram pelo atendimento médico para o 
alívio dos sintomas e a diminuição do tempo de doença.

A incidência de rinossinusite viral aguda (resfriado co-
mum) é bastante alta no mundo. Estima-se que adultos 
sofram de dois a cinco resfriados por ano e crianças em 
idade escolar de sete a dez.3 A seguir é apresentado o 
caso clínico de uma paciente com episódios de rinossi-
nusite para análise da melhor conduta.

Caso clínico
Mulher, 37 anos, com queixa de secreção e obstrução na-
sal há quatro dias. Relatou que começou a ter sintomas de 
secreção nasal hialina e obstrução nasal, com dor em face, 
de início insidioso. Os sintomas vinham piorando muito há 
um dia. Referiu que, no início do quadro, tinha apresen-
tado dores musculares, mas sem febre (valores não ul-
trapassaram 37,2°C). Contou também ter tido tosse leve 
e dor de garganta em alguns momentos e que sempre a 
obstrução nasal se dava bilateralmente, encontrando-se 
cansada. Decidiu procurar o Otorrinolaringologista por 
conta de este ser o quarto episódio nos últimos 12 meses.

Como antecedente pessoal, relatou já ter apresenta-
do gastrite, tratada há 6 meses; pirose e epigastralgia 
esporadicamente. Negou tabagismo e referiu etilismo 
social. Os antecedentes familiares não apresentavam 
nada digno de nota.

Ao exame físico otorrinolaringológico, após cui-
dadosa anamnese, evidenciou secreção hialina bilateral 
com mucosa nasal e faríngea hiperemiada, sem secreção 
purulenta. Os exames complementares evidenciaram 
nasofibroscopia, com secreção hialina em fossas nasais. 
A paciente apresentava desvio septal para a esquerda e 
hipertrofia de cornetos inferiores, com hiperemia e ede-
ma de toda a mucosa nasal. O restante do exame se en-
contrava dentro dos limites da normalidade (Figura 1).

Com o diagnóstico de rinossinusite aguda viral, a in-
dicação de tratamento seria lavagens nasais com soro 
fisiológico e sintomáticos, ou seja, anti-inflamatórios não 
esteroides (AINEs), com efeito analgésico e mínimos efei-
tos colaterais.3 A medicação de escolha foi nimesulida e, 
devido aos antecedentes gástricos da paciente, associada 
ao pantoprazol. Foi prescrita a associação em um mesmo 
comprimido para facilitar a adesão ao tratamento.

Discussão
A paciente tinha como diagnóstico uma rinossinusite 
aguda viral, confirmada pela nasofibroscopia e, pela fre-
quência dos casos, seria uma rinossinusite aguda viral 
recorrente.3 O tratamento das rinossinusites agudas vi-
rais inclui o uso inicial de sintomáticos.3

Após três dias de tratamento, a paciente retornou ao 
consultório com melhora total do quadro, sem dor em 
face, com melhora parcial da obstrução nasal e sem co-
riza e tosse. Ao exame físico, apresentava ausência da 
secreção hialina e do edema de mucosa (Figura 2). Em 
razão da melhora da paciente, tanto clínica quanto ao 
exame físico, foi mantida a conduta de associação nime-
sulida + pantoprazol por mais três dias. 

O termo mais indicado e correto para o quadro desta 
paciente seria rinossinusite, pois a sinusite e a rinite nor-
malmente coexistem e são concomitantes na maioria dos 
indivíduos, mas o uso do termo sinusite aguda é mais usual 
entre os pacientes e médicos.3

Figura 1. Resultados dos exames antes do tratamento.  
A - fossa nasal esquerda: hipertrofia de corneto inferior; 
mucosa hiperemiada e edemaciada; presença de crosta 
anterior, não purulenta; desvio septal para a esquerda.  
B - fossa nasal direita: hipertrofia de corneto inferior; 
mucosa hiperemiada e edemaciada; desvio septal para a 
esquerda. 
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A rinossinusite aguda se apresenta com início súbito 
de dois ou mais sintomas, um dos quais deve ser bloqueio/
obstrução/congestão nasal ou secreção nasal (goteja-
mento nasal anterior/posterior): (1) ± dor/pressão facial; 
e (2) ± redução ou perda de olfato por menos que 12 se-
manas com intervalos livres de sintomas, se o problema 
for recorrente, com validação por telefone ou entrevista.3

A rinossinusite aguda recorrente (RSAR), por sua 
vez, pode ocorrer uma ou mais de uma vez em um perío-
do definido. Isso geralmente é expresso como episódios/
ano, mas com resolução completa dos sintomas entre 
os episódios. A RSAR é definida como ≥ 4 episódios por 
ano, com intervalos livres de sintomas.3

Quanto ao tratamento da rinossinusite aguda vi-
ral (RSAV), o diagnóstico etiológico é essencial, pois o  

grande diferencial é descartar a rinossinusite aguda bac-
teriana, a qual necessita de antibioticoterapia. Felizmen-
te o tempo de sintomas é de grande auxílio, evitando 
exames mais caros para o diagnóstico.4

Segundo o Position Paper Europeu sobre Rinossi-
nusite e Pólipos Nasais (EPOS) 2020, a RSAV deve ser 
tratada sintomaticamente, e deve-se evitar o uso de an-
tibioticoterapia (Quadro 1).

Quadro 1. Tratamento da rinossinusite aguda viral (com 
evidências)

Descongestionantes <10 dias

Anti-inflamatórios não esteroides

Medicina herbária (Pelargonium sidoides, BNO1016 
–Sinupret, Andrographis paniculata SHA-10, Mirtol)

Zinco

Vitamina C

Adaptado de Fokkens et al., 20203

O uso do AINE seria a primeira opção 
de escolha de tratamento?
Como apresentado no Quadro 1, a primeira escolha para 
a dor e inflamação na RSAV são os AINEs, sendo selecio-
nados aqueles com melhor perfil de eficácia e segurança

O motivo de escolha de um AINE se dá porque os 
corticosteroides orais são opções para afecções quan-
do a inflamação é muito grande, e por este motivo 
não são colocados como opção na RSAV, a não ser em  
casos muito graves, com dor intensa. Além disso, os 
corticosteroides têm muitos efeitos adversos, bem mais 
que os AINEs.6,7

Figura 2. Resultados dos exames após o tratamento.  
A - fossa nasal esquerda: discreta hipertrofia de corneto 
inferior; mucosa normocorada sem edema; ausência de 
secreção purulenta; desvio septal para a esquerda. B - fossa 
nasal direita: discreta hipertrofia de corneto inferior; mucosa 
normocorada sem edema; desvio septal para a esquerda. 

Referências: 1. Ashworth M, Charlton J, Ballard K, et al. Variations in antibiotic prescribing and consultation rates for acute respiratory infection in UK general practices 
1995-2000. Br J Gen Pract. 2005;55(517):603–8. 2. Meltzer EO, Hamilos DL, Hadley JA, et al. Rhinosinusitis: establishing definitions for clinical research and patient care. 
J Allergy Clin Immunol. 2004;114(6):155–212. 3. Fokkens WJ, Lund VJ, Hopkins C, et al. European Position Paper on Rhinosinusitis and Nasal Polyps 2020. Rhinology. 
2020;58(Suppl S29):1–464. 4. Piltcher OB, Kosugi EM, Sakano E, et al. How to avoid the inappropriate use of antibiotics in upper respiratory tract infections? A position 
statement from an expert panel. Braz. j. otorhinolaryngol. 2018;84(3):265–79. 5. Dias LM. Pantoprazole. Clin. Drug Investig. 2009;29(suppl 2):3–12. 6. Ethgen O, Esteves 
FDL, Bruyere O, Reginster JY, et al. What do we know about the safety of corticosteroids in rheumatoid arthritis? CMRO. 2013; 29(9):1147-60. 7. Williams DM. Clinical 
Pharmacology of Corticosteroids. Respir Care 2018;63(6):655–670.

Considerações finais 
A paciente apresentava rinossinusite aguda viral, com característica de repetição, e necessitava 
de lavagens nasais e sintomáticos para seu tratamento.3 Devido aos antecedentes de doença 
gástrica, foi associado o pantoprazol, reconhecido por prevenir e tratar alterações gástricas com 
eficácia e segurança.5 A escolha, como esperávamos, foi eficaz e segura, e a paciente melhorou 
rapidamente, sendo o tempo total de tratamento de 6 dias.

A B



Sem título-1   1 30/03/2021   10:42:51

46
65

19
 F

 O
ST

 S
EP

A
RA

TA
 C

A
SO

 C
L 

O
TO

 2
 N

VX
 2

02
1


	_Hlk64459221

