
1. INTRODUÇÃO

      O termo rinossinusite é atualmente consensual, já que a rinite e a sinusite são, 

frequentemente, uma doença em continuidade. Assim, a rinite existe isoladamente, mas a 

sinusite sem a rinite é de ocorrência rara.1,2,3,4

      As afecções nasossinusais são uma das principais causas de morbidade, acarretando 

desconforto ao paciente, tais como: cefaléia, obstrução nasal e rinorréia, dentre outros 

sintomas. Nos Estados Unidos(EUA), é uma das principais causas de absenteísmo no trabalho 

e na escola. E considerando somente a sinusite, ela afeta 14% da população geral, com custo 

médio anual de 2,4 bilhões de dólares.2,5,6

      A rinossinusite pode ser definida como uma resposta inflamatória da membrana mucosa 

que reveste a cavidade nasal e os seios paranasais, sendo dividida em 5 categorias clínicas : 

aguda, subaguda, crônica, recorrente e complicada.1,5

      Sabe-se que a rinossinusite crônica (RSC) afeta 5 a 15% da população urbana na Europa, 

enquanto nos Estados Unidos, aproximadamente, 12% dos americanos com idade inferior a 

45 anos apresentam sintomas.7

      Sendo assim, é um dos mais comuns problemas de saúde nos EUA e há evidências de que 

está aumentando a incidência e a prevalência, estimando-se que resulte em 18 a 22 milhões de 

consultas médicas anualmente nos Estados Unidos.5

      Segundo Witsell et al8, estudo realizado no ano de 2005, o perfil apresentado pelos 

pacientes com rinossinusite crônica foi: idade média 41,5 anos e constituída por 62,8% de 

mulheres. Porém, em outro estudo, envolvendo pacientes com RSC que realizaram cirurgia 

nasossinusal, a idade média dos pacientes com RSC foi de 44,8 anos e no grupo com polipose 

nasal (PN) a idade média encontrada foi de 45,4 anos. E o sexo masculino representou 55% 

dos casos com rinossinusite crônica e 77,8% dos pacientes com polipose nasal.9

      A rinossinusite crônica caracteriza-se pela persistência dos sintomas por mais de 12 

semanas. Sendo então, que o diagnóstico da RSC é baseado na presença de 2 ou mais 

sintomas maiores da RSC ( dor ou pressão facial, congestão nasal, obstrução nasal, secreção 

nasal ou pós nasal mucopurulenta, hiposmia ou anosmia, secreção nasal purulenta ao exame) 

ou 1 maior e 2 menores (cefaléia, halitose , fadiga, dor em arcada dentária, tosse, otalgia ou 
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pressão nos ouvidos) são fortemente sugestivos de sinusite crônica, de acordo com a 

Academia Americana de Otorrinolaringologia e Cirurgia de Cabeça e Pescoço(AAO-

HNS).1,3,4,5,9

      Na medida que as alterações inflamatórias da mucosa tornam-se persistentes e quanto 

mais tempo estiver presente o processo infeccioso, maiores as possibilidades de que se tornem 

irreversíveis.3

      Com relação ao quadro clínico, a obstrução nasal, muito freqüente, geralmente reflete um 

edema desta mucosa, mas também pode ser decorrente de alterações anatômicas nasais 

(desvios de septo nasal) ou pós-nasais como hipertrofia adenoideana.1

      A rinorréia é talvez o sintoma mais freqüente, podendo ser notado na narina ou percebida 

como uma rinorréia pós-nasal, mais evidente pela manhã diminuindo com o passar do dia.1

      A dor não é comum na rinossinusite crônica, mas pode aparecer em reagudizações do 

quadro. O padrão de localização da dor é extremamente variável e não deve ser 

supervalorizado na avaliação da rinossinusite. Além disso, cacosmia, halitose e hiposmia 

podem ser outros sintomas relatados.1

      A etiopatogenia e fisiopatologia das rinossinusites estão relacionados a múltiplos fatores 

predisponentes, dificultando a definição de uma causa precisa, entre eles têm-se : o desvio 

septal, infecção viral de vias aéreas superiores, rinite alérgica, tumores nasais, pólipos nasais, 

concha bolhosa, concha média paradoxal que alteram a anatomia do complexo ostiomeatal e 

interferindo na drenagem sinusal.1

      A etiologia da rinossinusite crônica ainda é controversa e foco de muito debate e 

investigação, mas a infecção bacteriana acredita-se ser o maior fator no desenvolvimento da 

RSC.10 Soma-se a isto, a prevalência de polipose nasal, que é estimada entre 1 a 4% da 

população geral11 com uma proporção aproximada  de (1:1) homens /mulheres 1, sendo assim, 

a mais prevalente afecção associada com rinossinusite crônica 12

      O diagnóstico da rinossinusite crônica se faz através da anamnese e o exame físico, sendo 

este cada vez mais importante para o bom planejamento terapêutico e prognóstico.1 

      Porém, nas últimas décadas, mudanças no tratamento das rinossinusites evidenciaram a 

importância de vários aspectos de imagem na avaliação radiológica.1

      De maneira geral, estudos comparativos de radiografia simples, realizando medida do 

espessamento da mucosa dos seios paranasais, com a tomografia computadorizada, têm 
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demonstrado a sua pouca acurácia. Haja vista que não avalia com exatidão a extensão da 

inflamação nos locais onde os processos inflamatórios são mais prevalentes.1

      Assim, a tomografia computadorizada (TC) dos seios paranasais no plano coronal é a 

modalidade de escolha para avaliação da rinossinusite. Sendo então indicada nos casos que 

não estão evoluindo bem com o tratamento clínico adequado, nas crônicas e recorrentes, nas 

complicações das rinossinusites agudas e quando de indicação cirúrgica.1

      Além disso, a endoscopia nasal, recomendada em pacientes com queixa nasal, no entanto 

sem dispensar a rinoscopia anterior, pode evidenciar achados inflamatórios , infecciosos e 

anatômicos indicadores de rinossinusite. Porém, a presença de alterações endoscópicas, na 

vigência de história compatível com RCS, não dispensa o estudo por TC, tal qual, na ausência 

de achados endoscópicos recomenda-se a investigação por métodos radiológicos.1

      Em relação ao tratamento antimicrobiano das rinossinusites, sejam elas agudas ou 

crônicas, geralmente é realizado de maneira empírica baseando-se em dados microbiológicos 

de trabalhos publicados na literatura, sendo que, nas rinossinusites crônicas, a 

antibioticoterapia é, geralmente, coadjuvante, devendo a cobertura ser eficaz contra 

microrganismos aeróbios principalmente S. aureus e Staphylococcus coagulase negativos e 

anaeróbios.10

      Como terapia secundária utiliza-se corticóides sistêmicos e tópicos para promover redução 

do edema de mucosa facilitando a drenagem e a manutenção da permeabilidade dos óstios 

seios paranasais e a irrigação da mucosa nasal com soluções salinas hipertônicas melhora a 

depuração mucociliar e diminui a obstrução nasal sendo utilizada como terapêutica 

coadjuvante em rinossinusites crônicas.1

      O tratamento cirúrgico endoscópico nasossinusal é provavelmente uma das mais 

importantes terapias para a rinossinusite crônica que não respondeu ao tratamento clínico.13

      Objetivando o restabelecimento da ventilação e drenagem dos seios paranasais e 

complexo ostiomeatal. Sabe-se que alterações anatômicas e doença inflamatória e/ou 

infecciosa causando obstrução do complexo ostiomeatal evidenciada pela endoscopia e 

tomografia computadorizada e a persistência de doença mucosa nos seios paranasais após 

tratamento clínico adequado são indicações para o tratamento cirúrgico.1

      Então, falha do tratamento clínico, rinossinusite aguda recidivante, correção dos fatores 

predisponentes, rinossinusite causando complicações(meningites, abscessos subperiostais, 



10

cerebrais e orbitários, tromboflebite do seio cavernoso e mucopiocele), polipose maciça 

bilateral e rinossinusite fúngica são indicações  de tratamento cirúrgico.1

      Outrossim, quanto a cirurgia endoscópica nasossinusal, sabe-se que promove melhora 

significativa dos sintomas associados a RCS, assim como, tem impacto positivo na qualidade 

de vida  dos  pacientes acometidos por esta afecção.14 Sendo então, atualmente, a cirurgia 

nasossinusal de escolha para o tratamento da rinossinusite crônica e para a remoção de 

pólipos naqueles casos em que o processo apresenta cronificação  e o resultado clínico não foi 

satisfatório.9

      Sabe-se que, provavelmente, a cirurgia endoscópica nasosssinusal é uma das mais 

importantes terapias para a rinossinusite crônica, sendo que o índice de satisfação em 

pacientes que sofrem o procedimento cirúrgico é de 98%.13

      Assim, tendo em vista que, nos últimos anos, apesar do melhor entendimento da 

fisiopatologia das rinossinusites crônicas e a disponibilidade de tratamentos clínicos mais 

eficientes, o tratamento cirúrgico ainda tem indicação freqüente, decidiu-se estudar o perfil 

dos pacientes submetidos a cirurgia nasossinusal.
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2. REVISÃO DA LITERATURA

      A rinossinusite crônica (RSC) pode ser clinicamente definida como uma resposta 

inflamatória da membrana mucosa que reveste a cavidade nasal e os seios paranasais 

caracterizando-se pela persistência dos sinais e sintomas por mais de 12 semanas 

consecutivas.3,4,5

      As alterações inflamatórias da mucosa tornam-se persistentes e quanto mais tempo estiver 

presente o processo infeccioso ou o fator predisponente, maiores as possibilidades de que as 

tornem irreversíveis e podendo em algumas ocasiões estender-se para o neuroepitélio e osso 

subjacente.1,3,4

      O termo rinossinusite é atualmente consensual, já que a rinite e a sinusite são, 

freqüentemente, uma doença em continuidade. Os clínicos normalmente associam inflamação 

nasal e sinusal, assumindo que a rinite precede o envolvimento dos seios da face. E que a 

rinite existe isoladamente, mas a sinusite sem a rinite é de ocorrência rara. Entretanto, muitos 

autores sugerem manter o termo sinusite por ser uma terminologia amplamente reconhecida 

pelos clínicos.1,2,3,4

      A RCS é uma das mais comuns doenças, estimando-se que afete 14,1%(29,2 milhões) da 

população adulta nos Estados Unidos e além disso, teria um papel na qualidade de vida mais 

importante que a insuficiência cardíaca congestiva.5,15,16  

      No Canadá, foi encontrada em 5% da população adulta canadense, mais comum no sexo 

feminino e com doença crônica das vias aéreas inferiores.6

      Então, torna-se necessária uma classificação das rinossinusites no adulto para que haja 

melhor intercomunicação e uniformidade de conduta entre os otorrinolaringologistas e outros 

especialistas, como os clínicos gerais, pneumologistas e alergistas, que também atendem o 

paciente portador de rinossinusite.3

      A classificação é temporal, relacionada com a duração e freqüência do processo. E 

classificam-se em cinco categorias: aguda, subaguda, crônica, recorrente e agudizada.3,4,5
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      Sendo então a rinossinusite crônica constituída pela presença de 2 ou mais sintomas 

maiores da RSC (dor ou pressão facial, congestão nasal, obstrução nasal, secreção nasal ou 

pós nasal mucopurulenta, hiposmia ou anosmia, secreção nasal purulenta ao exame) ou 1 

maior e 2 menores(cefaléia, halitose, fadiga, dor em arcada dentária, tosse, otalgia ou pressão 

nos ouvidos) que são fortemente sugestivos de sinusite crônica, por 3 meses ou mais, 

baseados em critérios diagnósticos, de acordo com a Academia Americana de 

Otorrinolaringologia e Cirurgia de Cabeça e Pescoço(AAO-HNS), Academia Americana de 

Otorrinolaringologia e Alergia(AAOA) e a Sociedade Americana de Rinologia (ARS).1,3.4,5

      O diagnóstico de rinossinusite é geralmente baseado em evidências clínicas e duração 

dessa sintomatologia. E no curso de uma IVAS viral, a suspeita de uma infecção bacteriana 

sinusal deve ocorrer quando a sintomatologia de um resfriado comum (obstrução nasal, 

rinorréia, tosse) persistir por mais de 10 dias, sem evidência de melhora, ou quando houver 

piora dos sintomas após o quinto dia, caracterizada por hipertermia elevada, rinorréia 

purulenta abundante e obstrução nasal de inicio súbito, podendo haver associação com edema 

periorbitário ou dor facial.1,3

      Em contrapartida, a dor não é comum na rinossinusite crônica, mas pode aparecer em 

reagudizações do quadro. A sua localização pode dar uma idéia pouco precisa do seio 

acometido. A sinusite frontal em geral ocasiona dores supra-orbitária e frontal. Já a dor da 

sinusite maxilar costuma aparecer na região malar, muitas vezes  com irradiação para a arcada 

dentária superior. A sinusite etmoidal pode provocar dor interorbitária e a esfenoidite dor 

occipital com irradiação frontal. Entretanto, este padrão de localização da dor é extremamente 

variável e não deve ser supervalorizado na avaliação da rinossinusite.1

      Clinicamente, a rinorréia pode ser aquosa, mucóide ou mucopurulenta, dependendo da 

etiologia do quadro. É talvez o sintoma mais freqüente na rinossinusite crônica, podendo ser 

notada na narina ou percebida apenas como uma rinorréia pós-nasal. Sendo mais evidente 

pela manha e diminui com o passar do dia.1

      Outro sintoma, também muito freqüente, a obstrução nasal geralmente reflete um edema 

da mucosa nasal. Mas pode também não ser uma queixa propriamente da rinossinusite e sim 

de alterações anatômicas nasais (desvio de septo nasal) ou pós-nasais (hipertrofia 

adenoideana).1
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      Assim como, as epistaxes são mais típicas da crise aguda, porém, podem aparecer também 

nos portadores de rinossinusite crônica fora da crise aguda, sobretudo quando expostos a 

variações de pressão, como nos mergulhos ou em vôos de avião.1

      Relativamente comum, a cacosmia é um sintoma objetivo, mais característico da formas 

infectadas, pode também existir sem infecção aparente. A halitose, também freqüente, em 

geral está associada à cacosmia.1

      A hiposmia pode ser devida à obstrução mecânica nasal ou à lesão dos receptores da 

mucosa olfatória. Esta última ocorre mais comumente quando há comprometimento 

importante das células etmoidais.1

      A rinoscopia anterior, que é o exame mais básico das fossas nasais deve ser realizada 

cuidadosamente se possível com microscopia ou endoscopia sempre antes e após a aplicação 

de vasoconstritor tópico. A coloração da mucosa pode orientar no diagnóstico etiológico. A 

mucosa pálida é sugestiva da rinite alérgica. A secreção nasal pode ser mucóide ou serosa, 

sendo que a presença de secreção purulenta pode revelar complicação infecciosa.Assim, 

edema ou hipertrofia das conchas nasais inferiores esta quase sempre presente, seja como 

causa ou conseqüência da rinossinusite.1

      Além disso, podem ser identificados desvios de septo ou pólipos nasais, estes últimos por 

si só, já selam o diagnóstico do processo inflamatório crônico rinossinusal. A existência de 

um desvio do septo do nariz pode justificar os sintomas obstrutivos e/ou uma obstrução do 

complexo ostiomeatal, mas evidentemente não pode ser considerado como um sinal direto da 

rinossinusite. Outra variação anatômica que pode ser vista, como causa da rinossinusite, é a 

concha média bolhosa.1

      Na última década, mudanças no tratamento das rinossinusites evidenciaram a importância 

de vários aspectos de imagem na avaliação radiológica. Inúmeros estudos foram realizados 

para correlacionar os sintomas dos pacientes com a extensão da doença e avaliar os resultados 

dos tratamentos médico e cirúrgico.1

      Em estudos comparativos de radiografia simples, realizando medidas do espessamento da 

mucosa nos seios, com tomografia computadorizada, têm demonstrado a sua pouca acurácia.             

e continua incerto como a presença e a extensão de um processo inflamatório mostrado num 

estudo radiográfico se relacionam com a apresentação e evolução clínica do paciente.1
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      A ultra-sonografia dos seios paranasais é pouco sensível e não deve ser recomendada. A 

ressonância magnética tem valor importante para a avaliação de complicações regionais e 

intracraniana de doença sinusal inflamatória e seu tratamento cirúrgico, bem como no 

diagnóstico diferencial com processos neoplásicos e na suspeita da rinossinusite fúngica.1

      Devido ao sucesso da tomografia computadorizada (TC) na avaliação e na extensão das 

doenças inflamatórias, muitos autores têm utilizado esta modalidade, juntamente com a 

história clínica, para avaliar o resultado do paciente. Haja vista que, a TC apresenta boa 

sensibilidade, moderada especificidade e acurácia para diagnosticar pacientes com ou sem 

rinossinusite crônica.1,17

      A tomografia computadorizada no plano coronal é a modalidade de escolha para a 

avaliação da rinossinusite. O plano coronal evidencia a unidade ostiomeatal e a relação do 

cérebro com o teto do seio etmoidal e das órbitas com os seios paranasais. As imagens em 

cortes axiais são indicadas para evidenciar as células etmoidais posteriores e os seios 

esfenoidais. E pacientes debilitados, idosos, artropatias cervicais que não toleram o exame 

devem ser submetidos a cortes axiais mais finos com reconstrução coronal.1

      O plano coronal simula melhor a visão endoscópica e cortes ≤ 3 mm representam mais 

aproximadamente a região anatômica. A inflamação da mucosa obscurece os detalhes ósseos, 

devendo o exame ser realizado 4 a 6 semanas após o início do tratamento medicamentoso.1

      A tomografia computadorizada dos seios paranasais está indicada em rinossinusite que 

não estejam evoluindo bem com o tratamento cirúrgico adequado, nas crônicas e recorrentes, 

nas complicações das rinossinusites agudas e quando de indicação cirúrgica.1

      Além disso, tem-se a endoscopia nasal que segundo, critérios diagnósticos endoscópicos, 

é recomendada em casos com queixa de disfunção nasal. A presença de secreção purulenta em 

meato médio, meato superior e recesso esfenoetmoidal pode ser consideração sinal 

patognomônico de rinossinusite. Assim como, as alterações inflamatórias e anatômicas em 

meato médio, meato superior e recesso esfenoetmoidal, na vigência de história clínica, são 

fortemente indicativos de rinossinusite.1,3

      Os achados endoscópicos indicadores de rinossinusite podem ser divididos em 

inflamatórios, infecciosos. anatômicos  e localizados nas regiões do meato médio, do meato 

superior e do recesso esfenoetmoidal.1
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      Sendo assim, achados inflamatórios endoscópicos: hiperemia, palidez, edema, 

degenerações inflamatórias, pólipos localizados nos meatos médio e superior e recesso 

esfenoetmoidal. E achados infecciosos: drenagem de secreções mucopurulentas e materiais 

fúngicos nas regiões dos meatos médio e superior e recesso esfenoetmoidal.1

      Na presença alterações endoscópicas como secreção purulenta em meato médio, médio 

superior e recesso esfenoetmoidal, na vigência de história clínica compatível com 

rinossinusite aguda ou subaguda(sem complicações), dispensa exames complementares 

radiográficos.1

      Dentre os achados anatômicos, deve-se observar o estado de estreitamento do meato 

médio provocado pela configuração anatômica das fossas nasais e do próprio meato médio. 

Então, os principais tipos de meato médio são: normal, com hipertrofia de processo 

unciforme, com hipertrofia de bolha etmoidal, com o corneto médio bolhoso, com o corneto 

médio paradoxal e com estreitamento anatômico.1

      Porém, a ausência de alterações endoscópicas, na vigência de história clínica compatível 

com rinossinusite aguda, crônica ou recorrente, não afasta a doença, recomendando-se a 

investigação por métodos radiológicos.1

      Sabe-se que a etiopatogenia e fisiopatologia das rinossinusites estão relacionadas a 

múltiplos fatores predisponentes. Muitas vezes, fica díficil determinar um ou mais destes 

fatores que estão participando na gênese da rinossinusite, a qual pode, inclusive, ser de 

natureza multifatorial ou de causa múltipla, dificultando a definição de uma causa precisa.1

      Assim, o conhecimento destes fatores predisponentes, locais ou sistêmicos, é importante 

para o diagnóstico precoce, tratamento adequado e melhor controle da doença, tomando-se 

assim, medidas preventivas.1 São fatores predisponentes mais freqüentes da rinossinusite: 

infecção de vias aéreas superiores, rinite alérgica ou não-alérgica, alterações estruturais do 

nariz e polipose nasossinusal.3

      Deve-se então lembrar, que a sinusite é rinogênica, passando da cavidade nasal para os 

seios paranasais, e que a rinite existe isoladamente, porém a sinusite sem a rinite é de 

ocorrência pouco freqüente. E estes fatores têm em comum o fechamento dos óstios no 

complexo ostiomeatal por bloqueio mecânico ou edema da mucosa que leva ao 

desenvolvimento da rinossinusite.1,3
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      Há concordância na literatura sobre a etiologia bacteriana da rinossinusite aguda, 

entretanto, a etiologia da rinossinusite crônica continua foco de muito debate e investigação.18

Porém, acredita-se que a infecção bacteriana seja o maior fator no desenvolvimento da RCS.10

      Segundo Araújo et al1, a determinação exata do diagnóstico de rinossinusite bacteriana é 

difícil mas essencial, porque a rinossinusite viral é pelos menos 20 vezes mais freqüente do 

que a infecção bacteriana dos seios paranasais.

      No diagnóstico diferencial, deve-se lembrar e valorizar a história natural de cura 

espontânea de uma infecção viral e também considerar o tempo de duração dos sinais e 

sintomas de uma rinossinusite bacteriana, para que se decida quanto ao uso de antibióticos.1

      Quando RSC é comparado com a rinossinusite bacteriana aguda (RSBA), muitos estudos 

têm revelado diferenças significativas quanto a microbiologia dos patogénos presentes. Nas 

rinossinusites agudas os agentes etiológicos mais comuns, correspondendo a mais de 70% são 

o Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenza e Moraxella catarrhalis e com menor 

frequência, pode-se encontrar Staphylococcus aureus e o Streptococcus beta hemolítico. Já 

com relação aos quadros crônicos considera-se a maior prevalência de S. aureus e 

Staphyloccus coagulase negativos e associação possível com bactérias anaeróbias.1,5

      Recente revisão da literatura considerando a microbiologia na rinossinusite crônica e, em 

particular, o papel das bactérias anaeróbicas como agente etiológico da RSC, mostram o 

conflito de informações sobre este papel. Alguns estudos relatam uma associação mínima 

como causa de RSC, outros, porém, demonstraram uma incidência aumentada em pacientes 

com rinossinusite crônica.10

      A mais severa forma de RSC é polipose nasal (PN) e a variedade de células inflamatórias 

pode ser encontrada dentro do tecido polipóide ou no muco. O papel dos eosinófilos na 

patogênese da RSC e PN foi particularmente enfatizado em poucos anos. Os autores notavam 

que eosinófilos eram abundantes no muco de pacientes com RSC e fizeram a hipótese que 

estas células tinham papel na defesa imunológica contra hifas fúngicas presentes no muco. De 

acordo com a hipótese deles, muito pacientes com rinossinusite crônica na presença ou 

ausência de PN sofrem de “rinossinusite fúngica eosinofílica”.19 Embora ainda controvérsia, 

não há dúvida que eosinófilos podem ter papel maior na patogênese da rinossinusite crônica.19
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      Novos estudos sugerem um maior papel dos fungos na fisiopatologia da RCS, associados 

com a sua presença na cavidade nasal e paranasal, logo torna-se importante lembrar que a 

Sinusite Fúngica Alérgica (SFA) é reconhecida como entidade clínica isolada desde o início 

dos anos 80 quando em 1981, Millar et al. descreveram primeiramente espécimes de fungos 

nos seios paranasais em 5 pacientes com rinossinusite crônica que mostraram alterações 

histológicas semelhantes com à Aspergilose  Broncopulmonar  Alérgica(ABPA).1,15

      O quadro clínico dos pacientes portadores de SFA caracteriza-se por sinusite crônica, 

polipose nasal e deformidade facial progressiva sem invasão fúngica da mucosa sinusal. A 

tomografia computadorizada mostra envolvimento de vários seios com lesões expansivas, 

mas, não invasivas, podendo haver erosões ósseas por compressão.1

      A SFA, atualmente denominada rinossinusite fúngica eosinofílica, é uma afecção de 

tratamento cirúrgico, com análise do material retirado para a confirmação do diagnóstico. Em 

1999, em trabalho prospectivo com um grupo de pacientes com RSC submetidos ao 

tratamento cirúrgico sinusal foi encontrado elementos fúngicos na histologia de 82% (81/101) 

destes. Soma-se a isto, que 96% dos pacientes com RSC apresentaram cultura positiva pra 

fungo e a presença de múltiplos organismos.1,15,20

      Sabe-se que SFA é uma forma de rinossinusite fúngica não-invasiva  IgE mediada. E de 

acordo com critérios convencionados, a prevalência é de 5-10% dos casos com RSC e é mais 

prevalente, principalmente, em pacientes que sofrem de rinossinusite ou polipose nasal.19

      O envolvimento por fungos nas sinusites tem aumentado de freqüência, constatando-se 

um aumento do diagnóstico de sinusites fúngicas. Sabe-se que muitos fungos que produzem 

doenças nos homens são organismos normalmente saprófitas que se tornam patogênicos em 

determinadas circunstâncias.1

      Em diferentes estudos têm-se mostrado que hifas fúngicas podem ser encontradas no 

muco nasal de quase 100% dos pacientes com rinossinusite crônica e saudáveis. E soma-se a 

isto, o fato que DNA-fúngico também foi presente em tecidos cirúrgicos de ambos os 

pacientes com RSC e saudáveis. Entretanto, DNA específico para Alternaria foi detectado 

exclusivamente nos pacientes com RSC e não nos controles saudáveis.21

      Dentre outros fatores predisponentes das rinossinusites estão relacionadas as infecções 

virais das vias aéreas superiores(IVAS) e segundo alguns autores um percentual de 0,5% a 5% 
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das IVAS têm como complicações as rinossinusites agudas.Sabe-se que o epitélio respiratório 

produz citocinas e que os vírus respiratórios, como rinovírus, vírus respiratório sincicial e 

influenza podem alterar a produção de citocinas com conseqüente alteração do recrutamento, 

sobrevivência e estado de ativação dos leucócitos inflamatórios.1

      Este fenômeno associado à redução da produção de óxido nítrico(NO) pode ser importante 

na mudança da proteção antibacteriana dos seios paranasais. Além disso, os eosinófilos 

ativados podem alterar o transporte dos íons e induzir redução no movimento ciliar no 

epitélio. Daí a hipótese de que a inflamação influenciada por mudanças na função epitelial 

pode facilitar a colonização bacteriana e a bactéria estender o processo inflamatório.1

      Outra afecção importante que constitui talvez um dos mais freqüentes fatores associados 

as rinossinosites é a rinite crônica. Sendo a manifestação alérgica mais comumente observada, 

com aproximadamente 1/5 dos indivíduos afetados.1

      A estimativa de prevalência de rinite alérgica é de 10-20% e vem aumentando nos últimos 

tempos e este crescimento deve-se, principalmente, à maior exposição ambiental, às 

mudanças de estilo de vida com maior permanência em ambientes fechados, à contribuição de 

fatores infecciosos e aos fatores socioeconômicos.19

      A rinite alérgica é uma reação de hipersensibilidade mediada por anticorpos IgE a 

alérgenos específicos que ocorre em indivíduos geneticamente predispostos e sensibilizados a 

alérgenos inaláveis presentes nos ambientes intradomiciliar e extradomiciliar.22

      A comprovação do diagnóstico se faz através de testes cutâneos de hipersensibilidade 

imediata a aeroalérgenos por meio de punctura(prick test). Constituem-se numa provocação 

da pele, que tem a capacidade de avaliar simultaneamente a presença de IgE específica ligada 

aos mastócitos, a reatividade destas células quando expostas aos alérgenos e a resposta de 

órgãos-alvo locais à liberação de mediadores.1

      As reações alérgicas (antígeno-anticorpo) levam a liberação de uma série de mediadores 

inflamatórios, pré-formados e neoformados, entre eles as interleucinas. Estes mediadores 

levam a um aumento da permeabilidade vascular, desestabilização das membranas dos 

lisossomos, quimiotaxia e espessamento da mucosa. Assim, tais reações podem levar à 

obstrução do óstio sinusal, com alterações no fluxo mucoso.1
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      A obstrução do óstio, por sua vez, leva a uma redução na tensão de oxigênio, modificação 

no transporte mucociliar e transudação de fluido para as cavidades sinusais. Tal ambiente é 

extremamente favorável à proliferação bacteriana.1

      Os clínicos normalmente associam inflamação nasal e sinusal, assumindo que a rinite 

precede o envolvimento dos seios da face. O questionamento sobre a existência de uma 

continuidade do processo inflamatório entre as mucosas nasal e sinusal, incluindo infiltrado 

celular e perfis de citocinas, ainda não está totalmente esclarecido. Estudos envolvendo 

biópsias e amostras de mucosa nasal e sinusal auxiliarão no melhor entendimento do papel do 

nariz na doença sinusal.1

      Tanto a rinite alérgica como as infecções respiratórias em geral causam um espessamento 

no nível da mucosa, afetando a secreção de muco e possivelmente a função ciliar. Portanto, 

são fatores associados à rinossinusite. Quanto mais jovem, maior é a suscetibilidade, 

possivelmente devido ao pequeno calibre das estruturas anatômicas, das infecções virais do 

trato respiratório ou da intensidade de exposição a alérgenos ou irritantes intradomiciliares.1

      Admite-se que o estabelecimento de um processo de rinossinusite depende da atuação 

conjunta de fatores ambientais e inerentes ao hospedeiro, como a atopia. Sugere-se, então, que 

atopia possa ocupar um papel relevante no desenvolvimento de rinossinusites, havendo, no 

entanto, dados conflitantes a respeito.1

      Um estudo realizado na Finlândia em 1989 constatou a presença de atopia em 25% a 32% 

dos pacientes com sinusite maxilar aguda. Por outro lado, estudos avaliados tomografias de 

seios paranasais de adultos e crianças, atópicos e não-atópicos, com queixas nasais crônicas, 

mostraram que a prevalência e extensão do envolvimento da mucosa do seio paranasal é 

independente do estado atópico do indivíduo.1

      Mostrando a implicação das reações alérgicas nos seios paranasais, autores realizaram 

testes de provocação nasal, com controles de rinomanometria e RX de seios maxilares, antes e 

após a provocação. Os testes verificaran que a maior parte dos pacientes que responderam à 

provocação nasal apresentara uma imagem radiológica compatível com uma reação alérgica 

ocorrendo em seios maxilares, com aumento de edema de mucosa (>3mm de espessamento ou 

opacificação).1
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      Simultaneamente, estes pacientes apresentaram queixas clínicas de envolvimento sinusal, 

com dor ou aumento de pressão nos seios maxilares, cefaléia e otalgia. Por outro lado, o grupo 

de pacientes-controle foi provocado com solução salina, não se evidenciando significantes 

alterações radiográficas em seios maxilares.1

      Mesmo que na falta de um consenso previamente estabelecido sobre o papel da alergia na 

patogênese das rinossinusites, de acordo com Araújo et al1.em pacientes com RCS ou 

recorrente seria aconselhável a realização de um teste de screening para alérgenos inalantes. 

Além disso, é importante o conhecimento da fauna acarina regional, para que testes sejam 

realizados com os alérgenos prevalentes em cada região do País.1

      Os extratos devem ser padronizados biologicamente pra que os resultados sejam 

confiáveis em termos de reações obtidas, assim como passíveis de comparação. Outra 

possibilidade para avaliação da presença de IgE específica para alérgenos inalantes seria a 

utilização de testes in vitro.1

      Modernamente, acredita-se que as vias aéreas superiores e as inferiores são um espaço 

aéreo único que sofrem o mesmo processo inflamatório. Sabe-se que a mucosa que reveste o 

trato respiratório superior é a mesma das vias aéreas inferiores (epitélio cilíndrico, ciliado, 

vibrátil, com células caliciformes).1

      De acordo com Araújo et al1, os fatores que levam a doença sinusal estão intimamente 

relacionados com a doença pulmonar. E o reflexo nasosinusobronquial tem influencia no bom 

funcionamento respiratório e o sistema nervoso autônomo que rege o nariz e o pulmão o faz de 

forma diferente em ambos os órgãos, enquanto no nariz o hiperestímulo desencadeia 

vasodilatação e conseqüente obstrução nasal; no pulmão, o hiperestímulo desencadeia 

obstrução respiratória às custas da constrição da musculatura lisa dos brônquios.1

      Alguns autores advogam que o reflexo é necessário, pois quando o ar passar pelo nariz 

haverá imediatamente o relaxamento da musculatura lisa brônquica, facilitando o ato 

respiratório.1

      Deve-se levar em conta, também, que alterações estruturais como concha bolhosa que 

constitui uma pneumatização da concha média e se origina do recesso frontal ou do agger 

nasi, encontrada em 20% de sujeitos normais mas são mais freqüentes em pacientes com 

rinossinusite crônica ou recorrente e a concha média paradoxal que é uma alteração de 
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posição da turbina média e a célula de Haller que é uma célula etmoidal infra-orbital do 

etmóide anterior ou posterior e cresce no assoalho ósseo orbital, que constitui o teto do seio 

maxilar ,podendo estreitar o infundíbulo e o óstio do seio maxilar.1

      Assim, estas alterações anatômicas podem constituir co-fatores na produção da 

rinossinusite, podendo esta ocorrer devido à soma de pequenos edemas da mucosa e dos 

bloqueios provocados no nível dos óstios. Soma-se a isto, que o septo do nariz, quando 

desviado, pode também produzir compressões das estruturas do complexo ostiomeatal.1

      O complexo ostiomeatal é uma região anatômica compreendida entre a concha inferior e 

média, local onde ocorre a drenagem e ventilação dos seios frontal, maxilar e etmoidal 

anterior, sendo, portanto, a principal área anatômica responsável pela fisiopatologia das 

doenças inflamatórias dos seios paranasais.1

      O chamado complexo ou unidade ostiomeatal é um conjunto de estruturas anatômicas 

composto por recessos e protuberâncias, nos quais encontra-se: bolha etmoidal, processo 

unciforme, infundíbulo, hiato seminular (superior e inferior), óstio de drenagens, células 

etmoidais anteriores(agger nasi)  e células de Haller.1

      Todas estas estruturas apresentam inúmeras variações anatômicas quando associadas com 

doenças virais, alérgicas, fúngicas e bacterianas podem causar retenção de secreções devido 

ao edema e inflamação da mucosa, com conseqüente sinusopatia. E infecções crônicas 

acarretam alterações irreversíveis na mucosa, levando rinossinusite crônica, podendo 

necessitar de tratamento cirúrgico.1

      As alterações anatômicas do complexo ostiomeatal associadas a doenças inflamatórias da 

mucosa são responsáveis pelo desenvolvimento da maioria dos casos de rinossinusite, 

entretanto, é importante ressaltar a possibilidade de esta doença inflamatória ser causada por 

doenças intrínsecas da mucosa. E o tratamento cirúrgico no nível do complexo ostiomeatal 

pode auxiliar num grande número de doenças naso-sinusais, porém, onde há alterações no 

sistema mucociliar, pode não haver benefício com esta intervenção operatória.1

      Anomalias de ultra-estrutura dos cílios trazem prejuízo ao transporte mucociliar nas vias 

aéreas devido a alterações do batimento ciliar. Estas alterações no nível do sistema 

respiratório ocasiona estase de secreção, edema da mucosa que favorece a instalação de 

infecções. Disto resultam as rinites, sinusites, otite média secretora, traqueítes, pneumonias e 
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bronquietasias. E as infecções respiratórias recorrentes podem ter inicio na infância, ou na 

adolescência, ou, ainda, no adulto, segundo Araújo et al.1

      Com relação a hipertrofia das adenóides, seu papel na gênese da rinossinusite é 

controvertido. Aceita-se hoje, segundo Araújo et al1., que a adenoidite possa funcionar como 

reservatório de bactérias na nasofaringe. Muitos autores indicam adenoidectomia quando há 

obstrução nasal importante, apnéia respiratória associadas à confirmação da hipertrofia pela 

endoscopia e RX da rinofaringe.1

      O desvio de septo nasal (DSN) tem sido implicado na patogênese da rinossinusite crônica 

através da obstrução nasal ou interferência na atividade do sistema mucociliar e alguns 

estudos têm tentado elucidar a relação entre DSN e RSC, mas os resultados são 

contraditórios.23

      Embora o papel do desvio septal no desenvolvimento da rinossinusite crônica tem sido 

investigado, o papel exato do DSN (efeito isolado), dentro do contexto dos fatores estruturais 

que predispõem a RSC, permanece ainda sem elucidação.23

      E neste contexto Yasan et al23, em estudo retrospectivo que examinou o papel isolado do 

desvio de septo nasal na patogênese da rinossinusite crônica envolvendo 152 pacientes e, de 

acordo com este estudo, não houve diferença estatisticamente significante entre o grupo com 

DSN e não-DSN com relação a RSC. 

      O DSN de grau leve a moderado não foi fator de risco para doença sinusal crônica e, 

somente desvio septal severo é fator de risco para o desenvolvimento de rinossinusite 

crônica.23

      Além disso, é importante lembrar que os tumores de nariz e seios paranasais, embora 

infrequentes, representam  cerca de 3% dos cânceres em cabeça e pescoço e 0.8% de todos os 

cânceres humanos, sendo mais freqüentes no sexo masculino e entre a quarta e a sétima 

década de vida, sendo que.diversos tipos podem ser encontrados, porém o tipo histológico 

mais freqüente, o carcinoma(62,2%), seguido dos tumores do sistema nervoso(11,2%) e dos 

sarcomas(6,1%).24

      E em geral, esses tumores têm uma apresentação clínica inespecífica, não raramente 

simulando processos inflamatórios e em seu crescimento podem levar a obstrução dos óstios 
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de drenagem sinusais causando RSC, devendo então fazer parte dos diagnósticos diferenciais 

dos quadros infecciosos crônicos nasossinusais.24

      A obstrução nasal(61,2%), sangramento nasal(40,8%), algia facial(30,2%) e infecção 

local(23,9%) representam as queixas iniciais dos pacientes com tumores nasossinusais, o que 

reforça a importância de se realizar o diagnóstico diferencial com infecção crônica 

nasossinusal. Soma-se a isso, o fato que, após as fossas nasais , os seios maxilar e etmoidal 

foram os mais comuns sítios tumorais, locais também freqüentes de envolvimento infecciosos 

crônicos nasossinusais.24

      O papiloma invertido é um tumor benigno da mucosa nasal e paranasal que é 

caracterizado por invaginação do epitélio neoplásico dentro do estroma. Embora seja 

histologicamente benigno, esta lesão pode ser localmente agressiva, sendo que geralmente se 

origina da parede nasal lateral e pode ocupar o seio paranasal adjacente. Há também uma 

associação importante com carcinoma de células escamosas em 9%.25

      Em estudo envolvendo 50 pacientes com papiloma invertido submetidos ao tratamento 

cirúrgico, foi encontrado obstrução nasal(64%) como o sintoma mais freqüente, e o seio 

maxilar(38%), como o local mais comum de acometimento, mostrando o papel importante do 

papiloma invertido na etiologia da rinossinusite crônica.25

      Outros fatores predisponentes são as deficiências imunológicas que podem ser primárias 

ou secundárias. As imunodeficiências primárias são aquelas de caráter familiar, algumas com 

herança bem definida e outras herdadas de modo ainda não bem esclarecido.1

      Causa comum de rinossinusites persistentes ou recorrentes precisa ser investigada quando 

fatores alérgicos ou anatômicos não estão presentes, ou quando existe falha no tratamento 

cirúrgico adequado. A susceptibilidade para infecção inclui: severidade, recorrência, 

complicações ou cronicidade. De acordo com Giger et al13, em estudo com 73 pacientes com 

rinossinusite crônica sem pólipos nasais, foi encontrado deficiência de imunoglobulinas em 

14(19%) pacientes.1,13

      Sendo sinais de alerta para imunodeficiência primária, pacientes com episódios agudos e 

recorrentes de rinossinusite (mais do que quatro por ano) que curam completamente entre os 

quadro quando tratados com antibióticos, e que não melhoram de forma espontânea, sem 

drenagem dos seios, no transporte mucociliar e na constituição do muco (mucoviscidose) e 
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nos casos com infecção sinusal persistente que não responde a antibioticoterapia adequada ou 

com recidivas do quadro após tratamento,ou pacientes que não melhoram do quadro após 

cirurgias que removem adequadamente obstáculos anatômicos.1

      A mais prevalente e estudada patologia associada com rinossinusite crônica é a polipose 

nasal12, sendo que a sua prevalência é estimada entre 1% a 4% da população geral1,11, com a 

proporção de (1:1) homens/mulheres, mas aumentando em determinados grupos de pacientes 

com doenças sistêmicas como asma (13%), intolerância a aspirina (36%), sinusite fúngica 

alérgica (85%), rinite alérgica (1,5%) e rinite não–alérgica (2%).1

      A polipose nasossinusal é uma doença das membranas mucosas da cavidade nasal e dos 

seios paranasais que se desenvolve como reação a variedade de estímulo incluindo alérgenos e 

vários microorganismos.11 Mas é ainda hoje uma condição clínica mal definida, geralmente 

associada a determinadas doenças. Haja vista que é um distúrbio inflamatório da mucosa do 

nariz e seios paranasais, que leva a protrusão de pólipos edematosos benignos provindo do 

meato médio para a cavidade nasal.1

      O termo é usado para pólipos múltiplos, em maior ou menor número, contrariamente aos 

casos de pólipos únicos. São pólipos moles, brilhantes, translúcidos, pálidos, levemente 

acinzentados ou rosados, pedunculados e presos a uma base na região do meato médio, mas 

podem se expandir para a cavidade nasal, nasofaringe, narinas e seios paranasais, levando ao 

quadro de obstrução nasal e anosmia.1 E com isso a polipose nasal tem um considerável 

impacto na qualidade de vida dos pacientes com a doença nasossinusal.26 Em virtude que, a 

presença de pólipos nasais é significativamente negativo em pacientes com rinossinusite 

crônica e estes pacientes têm sintomas mais severos.12

      A etiologia da polipose é desconhecida; há um processo inflamatório não alérgico (não 

mediado por IgE), que tem um infiltrado de eosinófilos como principal característica 

histológica na maior parte dos casos. O diagnóstico diferencial se faz com pólipo único(como 

de Killian) e com outras tumorações nasais: cordoma, quemodectoma, neurofibroma , 

angiofibroma, papiloma invertido, carcinoma de células escamosas , sarcoma , encefalocele 

ou meningocele , segundo Araújo et al1. A maioria dessas lesões é unilateral, imóvel, dolorosa 

ou sangra à manipulação.A polipose é caracteristicamente bilateral, não sangrante e nem 
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sensível ao exame. Destruição óssea é uma característica de tumores malignos, mas também 

pode ocorrer em alguns casos da Síndrome de Woakes, que é uma polipose mais invasiva.1

      O tratamento antimicrobiano das rinossinusites,sejam agudas ou crônicas, geralmente é 

realizado de maneira empírica, baseado em dados microbiológicos (culturas e sensibilidade a 

antimicrobianos in vitro) de trabalhos publicados na literatura.1

      Não é indicada a coleta rotineira de culturas, a não ser quando de punções com finalidades 

terapêuticas ou cirúrgicas, sendo que a cultura do material dos óstios de drenagem dos seios 

paranasais pode conter microrganismos causadores do processo infeccioso ou que colonizam 

a mucosa nasal. Sempre que possível, as culturas devem ser colhidas e semeadas em 

condições de aerobiose e também em anaerobiose, particularmente nas rinossinusites 

crônicas.1

      Na rinossinusite crônica, a terapêutica antimicrobiana é, geralmente, coadjuvante, 

devendo a cobertura ser eficaz contra os microrganismos aeróbios, além das bactérias 

anaeróbias estritas. Considerando a maior prevalência de S.aureus e Staphylococcus 

coagulase negativos nos quadros crônicos e associação possível com bactérias anaeróbias, a 

clindamicina se constitui em boa opção terapêutica.1

      O uso de corticosteróides sistêmicos e tópicos podem ser muito úteis como terapia 

secundária das rinossinusites. Sua utilização contribui para o sucesso da antibioticoterapia 

quando, juntamente com o processo infeccioso, existem pólipos ou quadro de rinossinusite 

alérgica ou eosinofílica não alérgica. Assim como, também promovem a redução do edema e 

a facilitação da drenagem e a manutenção da pemeabilidade dos óstios, facilitando a cura 

clínica.1

      Nos casos em que a dor é intensa, corticóides orais têm indicada importante para ajudar no 

seu alívio. Já os sistêmicos, geralmente são utilizados nos quadros agudos e por curto espaço 

de tempo( cerca de 1 semana), devido aos efeitos colaterais presentes no uso por tempo 

prolongado.1

      E nas situações em que o uso prolongado torna-se indicado (alergias, poliposes, pós-

operatorio,etc.), preconiza-se o emprego dos tópicos pouco absorvíveis, como o dipropionato 

de beclometasona, budesonida, flunisolida, proprionato de fluticasona ou acetonido de 

triancinolona. Apresentam poucos efeitos colaterais locais e, por serem pouco absorvíveis 



26

pela mucosa respiratória e gastrointestinal (quando deglutidos) e pelo alto grau de 

metabolismo e degradação na primeira passagem hepática, não apresentam efeitos sistêmicos 

quando adequadamente dosados.1

      Relatos na literatura sobre o comportamento da mucosa nasal, em especial a do corneto 

inferior sob o uso de vasoconstritores tópicos, indicam que até o sexto-sétimo dia não há 

indícios de alterações no movimento ciliar, ocorrendo a desorganização ciliar a partir do 

sexto-sétimo dia. Acrescendo-se a esses vasocontritores, corticóide também tópico, essa 

fisiologia pode ser preservada até cerca 13-14 dias. Portanto, recomenda-se o uso do 

descongestionante tópico no máximo por cinco dias para diminuir o risco do efeito 

rebote(rinite medicamentosa).1

      Os vasoconstritores sistêmicos geralmente estão associados à anti-histaminicos, o que 

poderia levar a um espessamento do muco nasal, diminuindo a drenagem sinusal. E embora 

eficaz no descongestionamento da mucosa, pode produzir efeitos colaterais, como 

estimulação do sistema cardiovascular ou do sistema nervoso central.1

      Dependendo do tipo de anti-histamínico, deve ser prescrito para admistração em dose 

noturna por causar sonolência ou diurna quando de pouco efeito no SNC. E é contra-indicado 

em hipertensos lábeis e na hipertrofia prostática. É consenso a utilização de vasoconstritores 

tópicos na rinossinusite aguda por curto tempo de duração, conforme Araújo et al1. Em vista 

que, têm sido utilizados principalmente pelos pacientes que apresentam obstrução nasal 

crônica, muitas vezes sem controle, agravando o processo.27

      Embora a grande maioria das doenças que está relacionada com o meato médio e 

complexo ostiomeatal é tratada clinicamente, outra terapêutica é o tratamento cirúrgico, que 

tem sido utilizado naqueles casos em que o processo apresenta cronificação e o resultado 

clínico não foi satisfatório.1

      Os principais objetivos dos procedimentos cirúrgico são o restabelecimento da ventilação 

e drenagem dos seios paranasais e complexo ostiomeatal com redução dos cornetos ou sua 

retirada e cirurgia para remoção de pólipos causando obstrução ostiomeatal evidenciada pela 

endoscopia nasal e tomografia computadorizada.1

      Além disso, há significativa redução dos sintomas nos pacientes que foram submetidos a 

cirurgia endoscópica nasossinusal, após terapêutica clínica não satisfatória, assim o 
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tratamento cirúrgico é, atualmente, a melhor escolha para restabelecer a permeabilidade das 

fossas nasais e a ventilação e drenagem dos seios paranasais.28 Assim, as correções de 

deflexões septais altas, remoção de corneto médio bolhoso, paradoxal ou volumoso, bem 

como a marsupializacão etmoidal são procedimentos que melhoram a respiração e favorecem 

a aeração dos seios laterais(frontal e maxilar), prevenindo a reincidência das rinossinusites.1

      O avanço tecnológico e a elucidação da importância da preservação da mucosa do seio 

paranasal são os fatores responsáveis pelo sucesso atual do tratamento cirúrgico das 

sinusopatias crônicas ou recidivantes com o uso de técnicas minimamente invasivas.1,
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3. OBJETIVO

      Caracterizar o perfil dos pacientes com rinossinusite crônica atendidos no Ambulatório do 

Serviço de Otorrinolaringologia e Cabeça e Pescoço do Hospital Universitário-UFSC, 

submetidos à tratamento cirúrgico quanto à: idade, sexo, sintomas, prováveis etiologias e 

seios paranasais acometidos
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4. MATERIAL E MÉTODO

      Foram incluídos no estudo retrospectivo, pacientes com diagnóstico de rinossinusite 

crônica, atendidos no Ambulatório do Serviço de Otorrinolaringologia do Hospital 

Universitário da UFSC, submetidos ao tratamento cirúrgico no período de 2001 a 2005. 

Avaliou-se os pacientes quanto aos seios paranasais acometidos, sexo, idade, sintomas e 

prováveis etiologias.

      As informações foram colhidas para obtenção da amostra com análise retrospectiva dos 

prontuários dos pacientes atendidos no Ambulatório de Otorrinolaringologia do HU, com 

diagnóstico clinico e tomográfico de rinossinusite crônica, caracterizada pela persistência dos 

sintomas por 12 semanas ou mais e constituída pela presença de 2 ou mais sintomas maiores 

da RSC ( dor ou pressão facial, congestão nasal, obstrução nasal, secreção nasal ou pós nasal 

mucopurulenta, hiposmia ou anosmia, secreção nasal purulenta ao exame) ou 1 maior e 2 

menores(cefaléia, halitose, fadiga, dor em arcada dentária, tosse, otalgia ou pressão nos 

ouvidos) baseados em critérios diagnósticos de acordo com Academia Americana de 

Otorrinolaringologia e Cirurgia de Cabeça e Pescoço(AAO-HNS), Academia Americana de 

Otorrinolaringologia e Alergia(AAOA) e a Sociedade Americana de Rinologia (ARS). 
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5. RESULTADOS

      No presente estudo foram incluídos 26 pacientes com diagnóstico clínico e tomográfico de 

rinossinusite crônica submetidos a tratamento cirúrgico, admitidos no Serviço de 

Otorrinolaringologia e Cirurgia de Cabeça e Pescoço do Hospital Universitário da 

Universidade Federal de Santa Catarina no período de 2001 a 2005. Deste total, 18 (69,23%) 

pacientes eram do sexo masculino e 8 (30,77%) do sexo feminino, conferindo uma relação 

aproximada de 2,2 homens para 1,0 mulher. A idade média destes pacientes foi de 48,5 anos, 

sendo que a faixa etária variou dos 19 anos até 78 anos de idade.

      Na figura 1 apresentamos os sintomas mais freqüentes.

      Figura 1. Porcentagem dos pacientes segundo principais sintomas

       FONTE: Same HU/UFSC
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      Na figura 2 apresentamos a distribuição dos pacientes segundo a etiologia.

      Figura 2. Distribuição dos pacientes quanto a provável etiologia.

      FONTE: Same HU/UFSC

     Dentre a localização, os seios paranasais acometidos foram os maxilares em 22(84,9%) 

casos, etmoidais 20(76,9%) casos, frontais 17(65,3%) casos e com menor freqüência, 

esfenóides 10(38,4%) casos.

ETIOLOGIA
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3,8% 3,8%

11,5%
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INDEFINIDA
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6. DISCUSSÃO

      As afecções nasossinusais crônicas são uma das principais causas de morbidade, 

acarretando desconforto ao paciente, tais como: cefaléia, obstrução nasal e rinorréia, dentre 

outros sintomas. Nos EUA, é uma das principais causas de absenteísmo no trabalho e na 

escola. E considerando somente a sinusite, ela afeta 15% da população com custo médio anual 

de 2,4 bilhões de dólares. Logo, as rinossinusites ocupam posição de destaque entre as causas 

mais freqüentes de pacientes otorrinolaringológicos.

      Semelhante ao encontrado na literatura as queixas mais comuns foram obstrução nasal, 

rinorréia e cefaléia, Giger et al13(2004), encontrou obstrução nasal em 78% dos casos, numa 

amostra composta por 73 pacientes com rinossinusite crônica. Segundo 

Bhattacharyya14(2004), estes sintomas citados, foram os que apresentaram maior redução 

estatisticamente significante após tratamento cirúrgico endoscópico nasossinusal. Soma-se a 

isso, Bradley et al30(2005), que encontrou redução de 77% dos sintomas em pacientes com 

rinossinusite crônica sem melhora após terapêutica clinica, que foram submetidos a cirurgia 

endoscópica nasossinusal. O que evidencia o papel positivo do tratamento cirúrgico 

nasossinusal na qualidade de vida dos pacientes com rinossinusite crônica, Bhattacharyya 
14(2004)

      Outrossim, Dijkstra et al 28(2004), que relata significativa redução dos sintomas nos 

pacientes que foram submetidos a cirurgia endoscópica nasossinusal  após terapêutica  clínica 

não satisfatória, assim o tratamento cirúrgico é, atualmente, a melhor escolha para 

restabelecer a permeabilidade das fossas nasais  e a ventilação e drenagem dos seios 

paranasais.

      Embora a cirurgia nasossinusal tenha a sua principal indicação quando ocorre a falha no 

tratamento clinico, é importante notar que os sintomas mais freqüentes encontrados nos 

pacientes com rinossinusite crônica, principalmente a obstrução nasal e rinorréia, apresentam 

melhora significativa quando submetidos a terapêutica cirúrgica, o que pode sugerir uma 

necessidade maior de tratamento cirúrgico nestes pacientes com sintomas maiores, segundo os 
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critérios da Academia Americana de Otorrinolaringologia e Cirurgia de Cabeça e 

Pescoço(AAO-NHS).

      Ragab et al 7(2004), não encontrou diferença estatisticamente significante entre o 

tratamento clínico e cirúrgico nos pacientes com rinossinusite crônica, entretanto conclui que 

o tratamento cirúrgico demostrou maiores beneficios e assim podendo ser reservado para os 

casos refratários à terapêutica clínica.

      Quanto à etiologia provável, a polipose nasossinusal foi encontrada em 12 casos (46,1%), 

sendo a mais freqüente afecção relacionada a RCS neste estudo. De acordo com, Deal et al 
12(2004), numa amostra representada por 201 pacientes com rinossinusite crônica submetidos 

ao tratamento cirúrgico, encontrou pólipos em 78 casos (38,8%), e relata que, pólipos nasais 

têm um impacto significativamente negativo na qualidade de vida dos pacientes com 

rinossinusite crônica, principalmente porque, nestes casos, os sintomas são mais severos. 

Além disso, Deal et al 12(2004) mostra que estes pacientes apresentam maior necessidade de 

intervenção cirúrgica em relação aos casos sem pólipos nasossinusais.

      A polipose nasossinusal é ainda uma hoje uma condição clínica mal definida, geralmente 

associada a determinadas doenças, e com etiologia desconhecida, de acordo com, Araújo et al 
1 (1999). Porém, é a entidade patológica mais presente em pacientes com rinossinusite 

crônica, Deal et al 12 (2004). E segundo, Eliashar et al 19 (2005), a mais severa forma de 

rinossinusite está associada a polipose nasal.

      O tratamento da polipose nasal deve compreender uma combinação de medidas clinicas e 

cirúrgicas, dependendo da avaliação de cada paciente objetivando eliminar os sintomas 

devido aos pólipos e à rinossinusite e prevenir a recorrência, e embora os pacientes 

submetidos ao tratamento cirúrgico apresentem melhora significativa das queixas, a cirurgia 

não deve ser considerada como uma solução definitiva da doença nasossinusal.

      Deal et al 12 (2004), encontrou em estudo sobre a significância dos pólipos nasais na 

rinossinusite crônica: idade média de 49 anos e houve uma leve prevalência do sexo 

masculino (51%) em relação ao feminino, com a faixa etária variando de 18 a 80 anos de 

idade.

      O papiloma invertido foi a segunda etiologia mais freqüente no presente estudo e embora  

seja um tumor benigno da mucosa nasal e paranasal, a sua associação com carcinoma de 
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célula escamosas em 9% e o fato da queixa mais comum nestes pacientes ser obstrução nasal 

(64%), de acordo com Wolfe et al 25 (2004), mostram a sua relevância no raciocínio clínico 

diagnóstico. Assim como, o local de acometimento mais comum do papiloma invertido 

encontrado por Wolfe et al 25(2004) foi o seio maxilar em (38%) dos casos, e no presente 

trabalho, o sitio mais freqüentemente acometido por processo crônico nasossinusal também 

foi o seio maxilar, demostrando a importância de se realizar o diagnóstico diferencial entre 

tumores nasossinusais e infecção crônica nasossinusal , segundo Cahali et al 24(1999).

      Segundo Witsell et al 8 (2005) o perfil apresentado pelos pacientes com rinossinusite 

crônica foi: idade média 41,5 anos e constituída por 62,8% de mulheres mostrando resultados 

diferentes ao presente estudo, pois a amostra avaliada não foi somente dos pacientes 

submetidos ao tratamento cirúrgico. Em outro estudo, porém, envolvendo pacientes com RSC 

que realizaram cirurgia nasossinusal, Watelet et al 9 (2004), a idade média encontrada foi de 

44,8 anos e no grupo com polipose nasal, a idade média encontrada foi de 45,4 anos. Houve 

predomínio do sexo masculino em 55% dos pacientes com rinossinusite crônica e 77,8% dos 

pacientes com polipose nasal, mostrando resultados semelhantes ao presente estudo. Assim, 

os estudos supracitados nos mostram que os pacientes com RSC que necessitam de tratamento 

cirúrgico apresentam predomínio masculino e idade média ligeiramente maior em relação ao 

grupo de pacientes com RSC como um todo, sem distinção de tratamento utilizado.8,9 Este 

perfil assemelha-se ao de pacientes com polipose nasal que foi a etiologia mais freqüente em 

nosso estudo.12

      Em estudo epidemiológico realizado no Canadá, Chen et al6 (2003), encontrou uma 

prevalência de rinossinusite crônica de 5% na população geral, sendo mais comum em 

mulheres adultas. Diferente do que foi encontrado no presente estudo, no qual a amostra 

avaliada foi somente dos pacientes submetidos ao tratamento cirúrgico nasossinusal. Nota-se 

então, resultados similares aos encontrados no presente estudo, embora, na faixa etária 

estudada, encontramos uma relação aproximada de dois pacientes do sexo masculino para um 

do sexo feminino, mas com idade média de quarenta e oito anos, bastante semelhante a 

literatura consultada.

      Apesar da diversidade de recursos para o tratamento da rinossinusite crônica, há casos em 

que os processos persistem ou há recidiva, assim o tratamento cirúrgico surge como indicação 



35

promissora nestes pacientes, sendo provavelmente uma das mais importantes terapêuticas para 

a rinossinusite crônica.

      Porém, poucos estudos trazem um perfil dos pacientes com rinossinusite crônica 

submetidos a terapêutica cirúrgica nasossinusal, o que dificulta a discussão a respeito destes 

resultados.
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7. CONCLUSÕES

Os pacientes com rinossinusite crônica submetidos a cirurgia apresentam o 

seguinte perfil: 

1.idade média de 48 anos;

2.predomínio do sexo masculino (69,2%);

3.seios maxilares e etmoidais mais freqüentemente acometidos;

4.sintomas mais comuns: obstrução nasal, rinorréia e cefaléia e

5.etiologia mais comum a polipose nasal.
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8. NORMAS ADOTADAS

      As normas adotadas para confecção deste trabalho foram determinadas pelo colegiado do curso 

de graduação em Medicina da Universidade Federal de Santa Catarina, através da resolução nº 

001/2001.

      Para as referências bibliográficas foram adotadas as normas da Convenção de Vancouver 

(Canadá), de acordo com a 5ª edição dos “Requisitos Uniformes para originais submetidos a 

Revistas Biomédicas”, publicado pelo Comitê Internacional de Editores de Revistas Médicas.
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