


A rinite alérgica é uma doença de grande
prevalência em todo o mundo, acometendo 15 a 42%
da populaçao geral, e 3 a 12% dos
idosos.infelizmente.

A rinite alérgica é uma doença de grande
prevalência em todo o mundo, acometendo 15 a
42% da população geral, e 3 a 12% dos idosos,
sabia?

O objetivo desse novo livreto é fazer com o
paciente entenda melhor essa doença,
principalmente saber os possíveis tratamentos e
prevenção para ter mais qualidade de vida e bem-
estar.

É muito importante estabelecer o diagnóstico
diferencial entre rinite alérgica e os outros tipos de
rinite. Para tanto, é fundamental levantar a história
do paciente e fazer uma avaliação clínica detalhada
das vias aéreas. 

boa leitura!



Rinite é uma inflamação da mucosa nasal causada pela
ação de agentes infecciosos, alergênicos ou de hiper-
reatividade. 

A rinite pode ser classificada em rinite 
alérgica, não alérgica e infecciosa. 

Rinite alérgica é a mais comum, caracterizada por um
processo inflamatório crônico da mucosa nasal causada
por alérgenos. 
 
Acredita-se que um em cada três indivíduos apresentem
processo alérgico ativo e que três em cada quatro
indivíduos desenvolvem reação alérgica pelo menos
uma vez na vida. 

Nos países ocidentais, anualmente, entre 10% e 25%
dos indivíduos são diagnosticados com rinite alérgica.

O que é Rinite?



Pela exposição a alérgenos:1.
• Sazonal (causada por diferentes tipos de pólens);
• Perene (causada por alérgenos que existem ao
longo de todo o ano);
• Profissional (causada por alérgenos no local de
trabalho).

  2. Pela duração dos sintomas:
• Intermitente (sintomas ocorrem < quatro
dias/semana ou < quatro semanas consecutivas);
• Persistente (sintomas ocorrem > quatro
dias/semana e > quatro semanas consecutivas).

3. Pela gravidade dos sintomas:
• Leve (sono normal, sem
comprometimento das atividades
diárias, escolares ou profissionais e
sintomas não perturbadores);

• Moderada a grave (distúrbio do
sono e comprometimento das
atividades diárias, escolares ou
profissionais).

A rinite alérgica é classificada com

 base em 03 critérios:



SINAIS E SINTOMAS
Os sintomas e sinais característicos de rinite
alérgica são: rinorreia (secreção nasal excessiva),
prurido, congestão nasal e espirros. Na rinite
alérgica sazonal pode ocorrer: edema periorbitário,
tosse seca, dispneia e disfonia.

A rinite alérgica perene é caracterizada por
sintomas durante todo o ano, por exemplo:
congestão nasal, cefaleia e sensação de garganta
seca.

A mucosa nasal apresenta cor pálida e
edemaciada, com grande quantidade de secreção
clara, porém, ela também pode estar eritematosa. 
A inflamação alérgica da mucosa nasal pode se
estender à membrana mucosa dos seios
paranasais, orelha média, conjuntiva, faringe,
laringe e brônquios. 

 
Em alguns pacientes, pode desencadear

sinusite, otite média, conjuntivite,
faringite, laringite e asma.



Eventualmente, para aliviar a irritação ou o fluxo de
muco, os pacientes esfregam o nariz na direção superior
do rosto com a palma da mão. Esse o ato é conhecido
como “saudação nasal”. 

Se realizado repetidamente, isso pode formar uma prega
sobre o nariz comumente chamada de “prega nasal
transversal”, levando à deformidade física permanente.

Os pacientes também podem descobrir reações
cruzadas, por exemplo, os alérgicos ao pólen da bétula
podem descobrir que também são alérgicos à casca de
maçã. 

Um sinal claro dessa ocorrência é a presença de
prurido na garganta após ingerir uma maçã ou mesmo
espirros após descascar esta fruta. Isso ocorre devido
às semelhanças das proteínas do pólen e dos
alimentos. Há muitas substâncias com reações
cruzadas.



Para o diagnóstico, é preciso fazer uma boa
consulta e realizar exame físico cuidadoso.

A história clínica de rinite alérgica inclui: 

1)  História familiar de atopia, Asma, Dermatite
atópica, Sinusopatias crônicas, Infecções, e
Diagnósticos diferenciais de rinopatias não alérgicas.

2) Potenciais fontes internas e externas de alérgenos a
serem investigadas: Presença de animais de
estimação e insetos, tapete, cortinas e móveis com
estofados.

DIAGNÓSTICO



33) Métodos utilizados na limpeza doméstica Ar
condicionado e fontes de aquecimento e seus padrões
de uso habitual.
 
Em paciente com história de rinite alérgica, deve-se
observar se os outros órgãos potencialmente
afetados por alergia estão comprometidos, como
pulmão (asma) e pele (dermatite atópica).



Se o paciente for assintomático ou pouco sintomático
no momento do exame físico, o exame pode ser
normal ou ter mínimos achados (edema e hiperemia
de mucosa), mesmo com história sugestiva de rinite.

O aspecto da mucosa nasal pode não diferenciar os
tipos de rinopatia, pois tanto a rinite alérgica quanto a
não alérgica podem representar os mesmos sinais,
palidez, edema ou hiperemia da mucosa.

Geral: Palidez facial, fácies alongadas, respiração oral
e qualquer evidência de doença sistêmica.

Olhos: Lacrimejamento excessivo, eritema e edema da
conjuntiva palpebral, edema ou dermatite das
pálpebras externas.

EXAME FÍSICO



Nariz: prega nasal transversal, desvio de septo,
hipertrofia dos cornetos nasais, edema, palidez ou
eritema, secreção (quantidade, coloração e
consistência) e pólipos nasais. 

Pele: Rash, especialmente eczema ou urticária
(distribuição e descrição) ou dermatografismo. 

Outros: Quando a história clínica ou o exame físico
indicarem acontecimento de outro órgão, ele deve ser
investigado.



A confirmação laboratorial da presença de
anticorpos IgE específicos a alérgenos, como
ácaros, pólens ou pelo animal, corrobora para
estabelecer um diagnóstico alérgico específico.

 

Indivíduos com doenças de pele ou incapazes de
suspender os fármacos anti-histamínicos são
candidatos a realizar o exame in vitro, pois
provavelmente não seria possível interpretar o teste
cutâneo destes pacientes.

Testes diagnósticos
 

Há dois métodos para o teste para
anticorpos IgE específicos: teste cutâneo

in vivo e teste sorológico in vitro.
 



Medidas para controlar o ambiente e
evitar alérgenos: evite o máximo possível
a exposição a alérgenos como pólen,
ácaros e mofo.

TRATAMENTOS PARA RINITE - 04 etapas

Farmacoterapia:

Anti-histamínicos orais, anti-histamínicos
associados aos descongestionantes, outros
fármacos como corticosteroides orais e tópicos
nasais e antileucotrienos

Geralmente, para o tratamento da rinite
alérgica, os anti-histamínicos de segunda
geração são preferíveis aos de primeira
geração. 



Imunoterapia: este tratamento pode ser
considerado mais eficaz nos casos de difícil
controle, quando há resposta inadequada às
outras opções de tratamento e na presença de
comorbidades ou complicações.

Frequentemente, a imunoterapia é combinada
com a farmacoterapia e o controle do ambiente.

TRATAMENTOS PARA RINITE

Cirurgia: embora não haja um tratamento
cirúrgico para a rinite alérgica, a cirurgia pode
ser indicada no tratamento de comorbidades,
como obstrução nasal por desvio do septo
importante ou hipertrofia do corneto nasal
inferior, hipertrofia de tonsilas faríngeas ou
sinusite refratária e suas complicações. 



Níveis acima de 70% de umidade vão facilitar
a produção de alimentos para ácaros (a poeira
doméstica tem cerca de 80% de pele humana,
esta umidade alta vai possibilitar uma farta
alimentação para os ácaros e sua
multiplicação). Como consequência, temos
uma grande produção de bolotas de fezes
que, vão dar origem a asma e rinite. 

Dicas especiais do 

DR. BACTÉRIA

 



- Evite bichinhos de pelúcia,
livros antigos ou qualquer
coisa que poderia guardar
poeira nos quartos;

- Ar condicionado - embora
seja indicado, não se
esquecem de lavar os filtros
quinzenalmente ( 15 em 15
dias), pelo menos, e abrir as
janelas a maior parte do
tempo possível;

- Exercícios físicos adequados
e orientados tendem a
aumentar a resistência e
imunidade das pessoas. Não
deixe de praticar.

MAIS SUGESTÕES do

 DR. BACTÉRIA

 



Vacinação contra gripe - sobretudo para
grupos de risco.

“São procedimentos não trabalhosos, mas
que devem ser condicionados dentro de uma
rotina diária para melhorar a qualidade de
vida de toda família”, finaliza o biomédico
Roberto.

alerta do dr. bactéria

 

Instagram do Dr. Bactéria:

@drbacteriaoficial

https://www.instagram.com/drbacteriaoficial/


A educação dos pacientes, familiares e outros
indivíduos próximos a ele é um elemento

fundamental para promover aderência
terapêutica e melhorar os resultados do

tratamento da rinite alérgica. 
 

A melhor prevenção da reação alérgica é
evitar os alérgenos que a causa, além do
controle ambiental, protegendo-se de ácaros
e fungos.

 
Em algumas situações

pode ser útil evitar
também o contato

com animais de
estimação. 

 
 
 
 
 
 
 
 

PREVENÇÃO



Otorrinolaringologista, formado pelo renomado
Instituto Felippu e Membro da Associação
Brasileira de Otorrinolaringologia e Cirurgia
Cérvico Facial – ABORL-CCF. 

 
Suas áreas de atuação: Otorrinolaringologia
clínica e cirúrgica com enfoque nas patologias
nasais, cirurgia endoscópica, ronco e apneia.

dr. alexandre colombini

CLIQUE
LINKS INTERATIVOS

https://www.instagram.com/dralexandrecolombini/?hl=pt-br
https://www.youtube.com/user/Acolombini
https://www.dralexandrecolombini.com/
https://www.facebook.com/colombiniotorrino/

