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O que é Rinosinusite?

Dra. Elza Cabral
Médica Alergologista e colaboradora ABRA/SP

A rinite não alérgica pode ser desencadeada por
resfriados ou gripes, mudança de temperatura, poluição,
fumaça de cigarro ou cheiro forte de produtos de limpeza.
A poeira domés ca não é só aquela camada de pó que
cobre os móveis de sua casa. Na verdade, ela é cons tuída
de ﬁbras e materiais de origem animal e vegetal,
descamação de pele humana, escamas e pelos de animais,
fungos, ácaros e fezes de baratas. Desses, os ácaros são o
que mais comumente desencadeiam reações alérgicas,
como a asma e a rinite. Os ácaros vivem pela casa inteira,
mas preferem locais como colchões, travesseiros,
cobertores, estofamento de sofás e carpetes.
Controlar o ambiente onde vive o alérgico passa a ser

essencial para redução das crises.
É uma inﬂamação das mucosas do nariz e dos seios da face.
Várias pessoas têm a doença, cuja incidência é de 4 em cada 10
pacientes, tanto adultos quanto crianças.
O nariz é a porta de entrada do sistema respiratório.
Entre suas funções está o preparo do ar que vai chegar aos
pulmões. Para isso, o nariz é responsável pela limpeza,
umidiﬁcação e aquecimento do ar inspirado. Ao entrar em
contato com alguma substância tóxica, o nariz deverá
desencadear uma resposta de defesa que proteja o restante
das vias aéreas desta substância.
Daí surgem os sintomas, vários espirros especialmente
pela manhã, o nariz escorre e ﬁca obstruído, ocorrem
irritação e coceira no nariz, nos olhos, no céu da boca, o
olfato pode ﬁcar prejudicado, podendo às vezes surgir dor
de cabeça.
A rinite pode ser alérgica ou não alérgica, mas os
sintomas são muito semelhantes, geralmente ocorrem
obstrução nasal ( nariz entupido), prurido (coceira no nariz e
olhos), coriza (nariz escorrendo) e espirros.
A alergia, não é uma falta de defesa do organismo, mas
sim uma resposta exagerada à determinada substância que
não é potencialmente agressiva ao ser humano.
No caso da rinite alérgica, essa resposta ocorre ao nível
das vias aéreas superiores, e os principais organismos
considerados estranhos são os ácaros. Os ácaros são seres
microscópicos, da família dos aracnídeos, que se alimentam
de poeira domés ca e principalmente de descamação de
pele humana. Além disso, esses ácaros vivem nas camadas
profundas dos tecidos, abraçados às ﬁbras. É por isso que os
colchões e móveis estofados são os locais preferidos dos
ácaros.

Dicas para controlar a RINOSINUSITE
O quarto deve ser arejado, sem carpetes com piso de
super cie lisa, de fácil limpeza com pano úmido. Evitar
livros, jornais, revistas, bicho de pelúcia. O travesseiro e o
colchão devem ser cobertos com capas an alérgicas ou
aspirados regularmente. Não usar produtos químicos com
cheiros fortes. Não ter animais e não fumar dentro de casa.
O esforço em reduzir ácaros e outros alérgenos deve ser
concentrado em locais onde é mais fácil o acúmulo desses
alérgenos. Seu alergista poderá usar o teste cutâneo para
determinar exatamente quais os alérgenos domés cos que
causam suas reações alérgicas, uma vez que o controle
ambiental difere para alergia a animais, ácaros, fungos e
baratas. As mudanças para reduzir os alérgenos em sua casa
podem levar tempo. Você pode começar fazendo uma lista
de prioridades e realizar as mudanças em alguns meses.
Essas mudanças podem criar um ambiente menos
alergênico, fácil de limpar, e mais saudável. E dessa forma,
mesmo morando numa cidade poluída, a qualidade de vida
do alérgico poderá ser melhor.

O Papel da Família no Cuidado e no Tratamento do Paciente com Asma
A asma é uma doença crônica de e ologia mul fatorial,
na qual fatores orgânicos combinam-se a fatores ambientais
e psicológicos, determinando o desencadeamento da
doença.
Outro aspecto importante a ressaltar da doença é quanto
ao curso, ou seja, a forma como a doença se manifesta. A
asma apresenta um curso reincidente, alternando entre
períodos de estabilidade e períodos de exacerbação dos
sintomas e crises. Tal aspecto coloca tanto o paciente
quanto a família em um constante estado de alerta e tensão,
devido à incerteza de não saber quando acontecerá uma
nova manifestação da doença.
Em decorrência dessas caracterís cas, a prá ca clínica
com pacientes e seus familiares demonstra uma dinâmica
familiar permeada por sen mentos de medo, insegurança e
impotência, sendo comuns, relatos de sofrimento,
sobrecarga e desgaste emocional.
A asma, assim como toda doença crônica, exige um
complexo processo de adaptação e neste contexto, a família
tem papel fundamental no cuidado e no tratamento do
paciente.
A forma como o sistema familiar compreende a doença e
o tratamento, as suas a tudes diante dos sintomas e a
maneira como ela se organiza para lidar com a tensão e os
períodos de crise são determinantes para uma adaptação e
manejo adequados à doença.
Neste sen do, quanto mais conhecimento, informação e

compreensão a família possuir sobre a doença e sobre o
tratamento, maior, também, será a possibilidade que ela
terá para desenvolver estratégias de autocontrole e
organizar mudanças no es lo de vida da família, de forma a
atender as necessidades e limitações impostas pela doença
e pela ro na do tratamento. Um exemplo é a avaliação do
ambiente, com o obje vo de eliminar desencadeantes ou
ga lhos de sintomas como: poeira domés ca, pelos de
animais, fumaça de cigarro, poluição, pó de giz, odores
fortes, entre outros.
As emoções também devem ser observadas e
consideradas. Embora, seja a asma uma doença de vias
respiratórias causada pela inﬂamação dos brônquios, sendo
sua origem considerada alérgica, pode exis r uma
combinação de fatores emocionais aos sintomas especíﬁcos
da doença, e neste caso, as emoções podem funcionar como
ga lhos para o desencadeamento, manutenção e até
mesmo agravamento da doença, diﬁcultando o controle.
Como se pode observar, é fundamental a par cipação da
família no cuidado e no tratamento do paciente, pois assim
como a equipe de saúde, ela se cons tui, também, como
uma importante unidade de cuidado. Neste sen do, se faz
necessário considerar no tratamento um plano de
intervenção para as famílias, visando oferecer orientação,
acolhimento às dúvidas, anseios e angús as para que ela
possa desenvolver estratégias adequadas de adaptação às
necessidades do paciente.

Tempo seco pode causar problemas respiratórios; saiba como prevenir
Baixa umidade do ar favorece a incidência de coriza e febre,
além de complicações como crises de chiado e pneumonia
A umidade rela va do ar em São Paulo deve cair, chegando
a menos de 30% no período da tarde. A situação deve se
repe r até o início de agosto, quando chuvas são previstas.
A consequência do chamado tempo seco para a saúde
vai desde ardência e irritação nos olhos e garganta, tosse
seca ou “cheia” e boca seca, podendo evoluir para casos
mais graves em pessoas que já tenham alguma doença
crônica, como asma, causando crises de tosse e o agravamento
da doença.
Durante este período também é comum o aumento da
circulação de vírus respiratórios que podem causar coriza,
tosse e febre por tempo variável, tendo, em alguns casos,
complicações como crises de chiado, pneumonias e, em
situações extremas, insuﬁciência respiratória com
necessidade de internação hospitalar.
As internações por doenças respiratórias aumentam
cerca de 30% nessa época. Os grupos que merecem maior
atenção são as crianças abaixo de 2 anos, idosos e portadores
de doenças crônicas.
“Para aliviar os sintomas é necessário beber bastante
líquido, lavar o nariz e os olhos com soro ﬁsiológico, evitar
exercícios sicos ao ar livre, principalmente entre 10h e 17h
nos dias com baixa umidade do ar e evitar lugares fechados e

Dra. Fabiane Matias
Psicóloga Clínica e Hospitalar, Psicoterapia de Família
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de grande aglomeração”, recomenda o pneumologista Fábio
Muchão.
O especialista destaca, ainda, que é válido umidiﬁcar
ambientes com baldes de água ou umidiﬁcadores, lavar
sempre as mãos, tossir e espirrar em lenços descartáveis e
higienizar as mãos na sequência. Crianças, idosos e pessoas
que já possuem histórico de doenças respiratórias crônicas
são os grupos mais vulneráveis neste período e precisam
redobrar os cuidados.
Para evitar ou minimizar a ocorrência de problemas de
saúde, a Secretaria da Saúde indica alguns cuidados
importantes:
– Ingerir bastante líquido (a não ser em caso de alguma restrição);
– Não faça exercícios sicos ao ar livre entre as 10h e 17h
quando a umidade do ar es ver baixa;
– Deixe um recipiente com água ou um pano molhado no
quarto antes de dormir;
– Não use o umidiﬁcador elétrico por muitas horas seguidas.
O ambiente pode ﬁcar muito úmido e causar mofo e bolor;
– Lave as narinas com soro ﬁsiológico e/ou faça inalações
com o mesmo produto;
– Mantenha os ambientes arejados e livres de tabaco e poeira;
– Evite frequentar lugares fechados em que haja grande
concentração de pessoas ou procure ven lar ao máximo os
ambientes fechados.

O que são Imunobiológicos
A cada 100 asmá cos, 5 permanecem com sintomas
mesmo usando corretamente as medicações em alta
dose, ou pioram quando essa dose é reduzida. Essas
pessoas apresentam um po peculiar de asma, a “asma
grave”, já descrita em outros momentos. O tratamento
da asma grave é mais di cil e complexo, necessitando
de acompanhamento de pneumologista, uma vez que
temos disponíveis medicamentos especíﬁcos para essa
doença. Esses medicamentos foram lançados
recentemente e estão se popularizando pela melhora
do quadro clínico. Estudos mostram redução dos
sintomas como falta de ar, melhora na qualidade de
vida e menos exacerbações ou crises.
O problema está nas crises. Quando um asmá co
tem uma crise, o principal medicamento u lizado é o
cor coide endovenoso, intramuscular e oral em alta
dose. Asmá cos graves permanecem o uso por
semanas ou meses, até con nuamente. Os cor coides
são medicamentos que realmente controlam e tratam
a asma, porém em alta dose apresentam efeitos
colaterais importantes a longo prazo, como obesidade,
catarata, osteoporose, alterações do humor,
deﬁciência do crescimento e das adrenais.
O obje vo principal dos novos medicamentos é

Saiba mais sobre a Asma
Doença crônica que afeta as vias respiratórias e o
pulmão, a Asma a nge 6,4 milhões de brasileiros com
mais de 18 anos, segundo a Pesquisa Nacional de
Saúde (PNS) do Ministério da Saúde e do Ins tuto
Brasileiro de Geograﬁa e Esta s ca (IBGE).
Considerando crianças, adolescentes e adultos,
pode chegar a 20 milhões de pessoas. Desse total, 20%
enfrentam a forma grave da doença, sendo que, em 5%
dos casos, ela não está controlada. É a doença crônica
mais comum no País.
Entre os sintomas estão tosse, chiado ou aperto no
peito, falta de ar durante o dia e despertar noturno. É
uma condição que gera limitação para a vidades
sicas, perda escolar ou no trabalho. A qualidade de
vida de quem enfrenta a Asma pode ser muito
prejudicada, com visitas freqüentes a salas de
emergência e constantes internações em hospitais.
PORTO ALEGRE - Um estudo cien ﬁco publicado
pelo grupo de pesquisa da Pon cia Universidade
Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS), com a

Dra. Franco Martins
Médico Pneumologista

poupar o asmá co dos cor coides em alta dose e seus
efeitos, por meio da redução das crises. Os novos
medicamentos são chamados “biológicos” ou
“imunobiológicos”.
Os biológicos são an corpos produzidos em
laboratório, que agem diretamente nas células que
causam as crises e a asma. Uma dessas células é o
linfócito e o eosinóﬁlo que libera a substância IgE,
responsável principalmente pela asma po alérgica.
Existem biológicos também para a asma não alérgica,
onde o remédio irá inﬂuenciar a ação da substância
Interleucina. Existem várias interleucinas na asma,
cada medicamento atua em uma delas ou em seu
receptor.
Os efeitos posi vos dos biológicos depende muito
da indicação correta para cada caso. O pneumologista
poderá decidir qual terá o melhor bene cio para você.
Todos os biológicos disponíveis hoje no Brasil são
injetáveis, e devem ser administrados em locais
seguros com recursos para eventuais problemas. A
Associação Brasileira de Asmá cos / SP tem trabalho
para divulgar informações a pacientes com asma e
asma grave. Sinta-se livre para perguntar e falar
conosco.
Materia retirada do: «Release 1 do Forum Gaucho de Asma»
«Associação Crônicos do Dia a Dia-CDD»

par cipação de 2.500 alunos de escolas públicas de
Porto Alegre, mostrou que 20% das crianças são
asmá cas, metade não tem a doença controlada, 30%
usam medicação preven va con nua e cerca de 33%
têm perda escolar no úl mo ano. Além disso, metade
das crianças usou cor cóide oral nos úl mos 12 meses
e 7,5 foram hospitalizadas por causa da doença.
“Surpreendentemente, 60% dos pais admitem
esquecer de usar regularmente as medicações
preven vas e metade acredita que a bombinha faz mal
para a saúde”, aﬁrma Paulo Pitrez, professor da Escola
de Medicina, pneumologista pediátrico, pesquisador
do Centro Infan l e diretor do Ins tuto de Pesquisas
Biomédicas da PUCRS.
“As internações custam US$ 170 milhões (R$ 537
milhões) por ano para o Sistema de Saúde Pública. Este
é o cenário da asma no Brasil, jus ﬁcando ampla
discussão junto ao poder público para uma
implementação efe va de novos programas em saúde
pública em caráter nacional”, defende Pitrez.

