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RESUMO 

 

Introdução: Estimativa recente identificou mais de 30% de adultos entre 54 e 89 anos 

com queixas de rinite. Destes, 60% não apresentam sensibilização alérgica. Como parte 

do envelhecimento, os mecanismos imunes tendem a se alterar ao longo dos anos de 

vida ao mesmo tempo em que as queixas nasais podem sofrer influência das alterações 

na estrutura nasal pela idade. Apesar disso, o uso dos corticoides nasais em idosos com 

sintomas de rinite segue a mesma recomendação da literatura na população não idosa. 

Objetivo: Avaliar a eficácia do uso combinado de furoato de mometasona (tópico nasal) 

e salina tópica nasal em comparação ao uso isolado de salina nasal no aumento do fluxo 

aéreo nasal, redução da gravidade dos sintomas e melhora da qualidade de vida de 

idosos com rinite. 

Métodos: Pacientes com idade igual ou superior a 60 anos com diagnóstico de rinite 

crônica foram alocados de forma aleatória em dois grupos: um para uso de corticoide 

tópico nasal (furoato de mometasona 100mcg/dia) e soro fisiológico de aplicação nasal 

durante duas semanas e outro, somente soro fisiológico de aplicação nasal por igual 

período. Antes e após cada intervenção, foram aplicados o questionário SNOT-22 de 

qualidade de vida e sintomas de rinite e a escala visual analógica (EVA) dos sintomas 

de rinite e realizada a medição de pico de fluxo inspiratório nasal (PFIN).  

Resultados: Quarenta pacientes foram submetidos à randomização, em igual número 

para cada grupo de tratamento, tanto alérgicos quanto não-alérgicos. Após duas 

semanas, o valor médio de PFIN foi de 79,5 no grupo corticoide mais salina e 82,0 no 

grupo salina (p=0,37). Uma pequena redução no escore EVA de sintomas com uso de 

corticoide mais salina foi observada nos subgrupos com rinite não-alérgica (p=0,05), 

IgE total elevada (p=0,07) e naqueles com asma concomitante (p=0,10). Nos pacientes 

com rinite não-alérgica, foi observada também uma melhora na escala SNOT-22 de 

qualidade de vida (p=0,09) com uso de corticoide mais salina.  

Conclusão: O tratamento com furoato de mometasona tópico nasal em combinação com 

salina de uso nasal é efetivo em idosos portadores de rinite crônica não-alérgica e 

naqueles com coexistência de asma ou IgE total elevada. Não se observou diferenças 

significativas no que diz respeito à melhora do fluxo aéreo nasal.  

 



 

Palavras-chave: Idoso. Rinite. Imunosenescência. Pico de fluxo inspiratório nasal.  

Furoato de mometaso



 

ABSTRACT 

 

Introduction: Research identified more than 30% of adults between 54 and 89 years with 

complaints of rhinitis and at least 60% of those do not present allergic sensitization. As 

part of the aging process, the immune mechanisms tend to modify along the years of life 

at the same time that the nasal complaints can suffer influence of the alterations in the 

nasal structure. In spite of that, the use of nasal corticosteroids in elderly with rhinitis 

follows the same recommendation of the literature for the general population.  

Objective: This study aimed to evaluate the effectiveness of the combined use of 

corticosteroid nasal spray (mometasone furoate) plus isotonic saline in comparison with 

nasal saline alone over nasal patency, the severity of rhinitis and its impacts on quality 

of life.  

Methods: This open label-trial randomized subjects ≥ 60y with chronic rhinitis (allergic 

and nonallergic rhinitis) with mometasone spray 100mcg/d and isotonic saline nasal 

spray or saline alone for 2 weeks. The primary endpoint was the improvement in nasal 

patency evaluated by the peak nasal inspiratory flow (PNIF). Secondary outcomes 

included the severity of symptoms and the quality of life assessed by a visual analogic 

scale (VAS) and the sinonasal outcome test (SNOT-22), respectively.  

Results: Forty patients underwent randomization, in equal number in each group of 

treatment, either with allergic (AR) and nonallergic rhinitis (NAR). At week 2, the 

mean PNIF score was 79.5 in the corticosteroid (CE) plus saline group and 82.0 in the 

saline group (p=0.37). An improving in the VAS score with the use of CE plus saline 

was observed in a subset of patients with elevated total IgE (p=0.07). A slight difference 

in EVA was noted in the CE group in those with asthma (p=0.10) and those with NAR 

(p=0.056). Also, SNOT-22 was improved (p=0.09) with the addition of mometasone 

furoate in NAR.  

Conclusion: Treatment with CE plus isotonic saline is effective in the elderly with non-

allergic rhinitis and those with asthma coexistence or total IgE elevated. It was not 

observed significant differences in respect with the improvement of the nasal peak flow.    

 

Key-words: Elderly. Rhinitis. Immunosenescence. Peak Nasal Inspiratory Flow. 

Mometasone Furoate.   
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1 INTRODUÇÃO 

 

A rinite é uma condição patológica com morbidade considerável, associada a gastos 

financeiros importantes e sobrecarga dos sistemas de saúde (Bachert et al., 2004; Tran et al., 

2011). Apesar de estar relacionada a outras comorbidades no adulto como asma e sinusite 

(Tran et al., 2011), é frequentemente trivializada e subestimada como doença e muitas vezes 

encarada como um mero incômodo (Papadopoulos et al., 2016). Cerca de 70 milhões de 

indivíduos americanos são afetados pela rinite crônica, tornando-se a condição mais 

prevalente no universo de doenças tratadas por alergistas (Settipane et al., 2007). Pode-se 

subdividir a rinite crônica de diversas formas (Demoly et al., 2013) , mas o conceito mais 

amplamente aceito é a sua divisão em rinite alérgica (RA), rinite não alérgica (RNA) e não 

infecciosa, rinite infecciosa e uma forma mista de rinite (RM), alérgica com componente 

não alérgico (Tran et al., 2011; Roberts et al., 2013; Kaliner et al., 2009). A RA atinge entre 

10-30% da população mundial e até 25% da população da América Latina e Brasil 

(Björkstén et al., 2008). Estudos com a população adulta da América Latina demonstraram 

que a RA, quando diagnosticada por médicos, afeta cerca de 7% dos indivíduos em questão 

(Meltzer et al., 2012).
 
A forma de RNA e não infecciosa afeta cerca de 200 milhões de 

indivíduos no mundo, com uma prevalência em torno de 25% entre os pacientes adultos 

(Passali et al., 2008; Hellings et al., 2009; Guilemany et al., 2009). A prevalência de RNA 

quando comparada com a RA aumenta com a idade e cerca de 50% dos indivíduos com 

queixas nasais crônicas têm RNA, ou seja, rinite sem evidência alguma de alergia 

(Papadopoulos et al., 2015). Apesar de muitos pacientes acreditarem que seus sintomas 

sejam de RA, a demonstração de resposta específica mediada por IgE a aeroalérgenos nem 

sempre é possível (Greiwe et al., 2016).
 
A RNA coexiste com a RA em 44% a 87% dos 

pacientes (Settipane et al., 2011). 

Em termos clínicos, a rinite crônica caracteriza-se pela presença de dois ou mais dos 

seguintes sintomas: coriza, prurido nasal, espirros e/ou obstrução nasal com duração 

superior a uma hora diária e que persistem por mais de duas semanas
 
(Roberts et al., 2013). 

Na RA há uma resposta IgE mediada a aeroalérgenos do ambiente, desencadeando os 

sintomas típicos, sendo possível a detecção de IgE específica aos alérgenos envolvidos, 

tanto in vivo pelos testes cutâneos de leitura imediata (TCLI), como in vitro pela dosagem 

de IgE sérica específica. A presença de IgE específica para aeroalérgenos distingue os 

pacientes com rinite e que têm sensibilização alérgica dos demais (Sin et al., 2011).  
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Nos últimos anos, diversos estudos têm demonstrado que a rinite crônica é muito 

comum em pacientes idosos
 

(Jarvis et al., 2012), embora os dados epidemiológicos 

relacionados a esse grupo populacional sejam escassos (Becerril et al., 2008). A influência 

da idade nos estudos de rinite tem sido negligenciada, fornecendo poucos dados sobre o 

curso natural da doença ao longo dos anos (Di Lorenzo et al., 2013).   

A incidência de queixas relacionadas à má qualidade de vida e do sono nos idosos 

aumenta pela presença de rinite crônica (Rydén et al., 2004; Kalpaklioglu et al., 2009). 

Perturbações na qualidade do sono podem contribuir para alterações de algumas funções 

fisiológicas, tais como metabolismo da glicose, apetite e cognição (Spiegel et al., 1999; 

Trenell et al., 2007), podendo associar-se também à depressão e aumento de mortalidade 

(Dew at al., 2003). 

Como parte do processo de envelhecimento, em um fenômeno conhecido como 

imunosenescência, os mecanismos da função imune tendem a se alterar ao longo dos anos. 

Valores de IgE total e a degranulação dos eosinófilos em resposta a estímulos estão 

reduzidos nos idosos (Mathur et al., 2008; Jarvis et al., 2005) e a exposição repetida a 

alérgenos induzem tolerância ao longo do tempo (Zacharisen et al., 2000). 
 

 As queixas de obstrução nasal observadas na população idosa podem sofrer 

influência das alterações na estrutura nasal pela idade. A queda da ponta do nariz, causada 

por modificações nas fibras de colágeno e elastina das cartilagens lateral e superior
4
, a 

hipoplasia maxilar e a flacidez na musculatura facial (Eldestein et al., 1996), além da 

fragmentação e fraqueza do septo combinadas com retrações na columela nasal
 
(Reiss et al., 

2002) seriam exemplos de modificações que influenciam a sintomatologia da rinite crônica 

nos idosos. 

Além das medidas de controle ambiental, o uso de anti-histamínicos e 

corticosteroide (CE) tópico está indicado em casos de RA de um modo geral, sendo o último 

mais efetivo para redução dos sintomas, principalmente a obstrução nasal (Dykewicz et al., 

1998). Não há, até o momento, tratamento específico para RNA, e a abordagem terapêutica 

tem sido semelhante à da RA (Dykewicz et al., 1998).  O tratamento da rinite no idoso 

carece de mais evidências científicas, incluindo o uso de CE tópico e salina para uso nasal 

(Baptist      et al., 2016). 
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2 REVISÃO DA LITERATURA 

 

 

2.1 RINITE 

 

2.1.1. Introdução 

 

 

A rinite é uma doença respiratória caracterizada por inflamação da mucosa nasal.  É 

uma patologia muito comum, tendo grande impacto financeiro, na produtividade e na 

qualidade de vida da população (Bhattacharyya et al., 2011). Dados norte-americanos 

mostram que a rinite é responsável por quase 3% de todas as consultas médicas, seis 

milhões de dias de trabalho e dois milhões de dias de escola perdidos (Lamb et al., 2006). O 

custo anual gira em torno de 11 bilhões de dólares e os valores são ainda maiores se 

considerarmos as condições clínicas associadas, como asma e conjuntivite (Soni et al., 

2008). Apesar disso, é reconhecido o fato de ser comumente negligenciada no âmbito do 

atendimento médico, muito por não ser uma condição que traga maiores riscos à vida do 

indivíduo. Estudos recentes verificaram uma forte relação entre a rinite e qualidade do sono, 

aumento de fadiga diurna e ônus social:  assoar nariz, coçar os olhos, uso frequente de 

lenços, entre outros. (Colas et al., 2012; Nathan et al., 2007).
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2.1.2 Epidemiologia  

 

A rinite não infecciosa é tradicionalmente dividida em duas grandes categorias: 

rinite não alérgica e rinite alérgica. Estima-se que a rinite, em suas duas formas, afete até 

40% dos indivíduos dos países industrializados
 
(Middleton et al, 1988).   

A prevalência da rinite não alérgica é menos conhecida, principalmente nas crianças, 

já que a maioria dos dados disponíveis não provém de estudos populacionais, mas sim de 

centros de tratamento de alergia (Enberg et al, 1989).  A rinite puramente não alérgica 

parece ser responsável por 17 a 52 % dos casos de rinite em adultos (Bousquet et al., 2008). 

A rinite não alérgica pode estar presente concomitantemente à rinite alérgica, o que pode 

subestimar a prevalência dos casos não alérgicos
 
(Dykewicz et al., 1998). A associação entre 

ambas as formas de rinite aumenta com a idade e pode estar presente em aproximadamente 

50% dos indivíduos com rinite na fase adulta (Dykewicz et al., 1998).  No estudo ISAAC, 

(International Study of Asthma and Allergies in Childhood), a prevalência de rinite alérgica 

em crianças de até 14 anos em 98 países variou de 8,5% a 14,6%
 
(Mallol et al., 2013). 

Extrapolando esses dados para a incidência de rinite não determinada nos EUA, pode-se 

afirmar que entre 17 e 22 milhões de americanos sofrem de rinite não alérgica (Settipane et 

al., 2001).   

A rinite alérgica geralmente se inicia antes da segunda década de vida, enquanto a 

rinite não alérgica acomete mais comumente indivíduos maiores de 20 anos (Togias et al., 

1990). De um modo geral, quanto maior a faixa etária, maior a predominância do sexo 

feminino (Settipane et al., 1985). Até o momento, há poucos estudos acerca da frequência 

de rinite não alérgica em idosos, embora se saiba que a prevalência de indivíduos com a 

forma não alérgica aumenta com a idade
 
(Georgitis et al., 2001). Calcula-se que mais de 

60% dos indivíduos acima de 50 anos com rinite apresentam etiologia não alérgica (Sanico 

et al., 1998).  Resultados de alguns estudos sugerem que tanto a sintomatologia quanto o 

resultado dos testes cutâneos de leitura imediata têm sua sensibilidade reduzida ao longo da 

vida
 
(Simola et al., 1999).  Isso pode estar ligado a alterações na função imune que ocorrem 

com a idade, a chamada imunosenescência
 
(Gruver et al., 2007).    
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2.1.3 Fisiopatologia  

 

A rinite não alérgica constitui, na verdade, um grupo heterogêneo de doenças, com 

diferentes mecanismos fisiopatogênicos. Pacientes com rinite vasomotora ou rinite 

idiopática, a forma de rinite não alérgica mais comum (Lal et al., 2004), geralmente não 

apresentam sintomas de prurido nasal ou espirros, e a sua clínica é intermitente e exacerbada 

por fatores físicos como odores, fumaça, luzes fortes ou mesmo mudanças no clima e na 

umidade do ar (Smith et al., 2003). O mecanismo ligado à rinite vasomotora é 

desconhecido. Uma possibilidade seria uma instabilidade autonômica que aumentaria a 

atividade parassimpática em detrimento da atividade simpática, levando a uma tendência à 

congestão nasal e rinorréia (produção de muco), sintomas ligados à ação colinérgica (Salib 

et al., 2008). Outra teoria reside nos mecanismos reflexos ativados por fatores ambientais, 

tais como ozônio, fumaça de cigarro, etc. Isso geraria uma reposta inflamatória local no 

nariz com a liberação de neuropeptídios (peptídeo relacionado ao gene da calcitonina, 

peptídeo intestinal vasoativo) com influência sobre a regulação do tônus vascular e da 

secreção glandular, feita através de fibras sensoriais da mucosa nasal. Tais fibras sensoriais 

seriam desmielinizadas e de condução lenta, as chamadas fibras do tipo C. Os 

neuropeptídios poderiam também se comunicar com outros mediadores químicos como a 

histamina, formando assim um arco reflexo (Shi et al., 2006; Baraniuk et al., 2008).  

A rinite gustatória é caracterizada por descarga nasal profusa após alimentação. 

Comumente, o álcool e os alimentos picantes ou quentes são ligados ao aparecimento dos 

sintomas deste subtipo de rinite. A capsaicina, presente em alguns alimentos, induz a 

liberação de neuropeptídios e hiperestimulação parassimpática (Salib et al., 2008). 

Especula-se que receptores da família do TRP (do inglês, transient receptor potential), aos 

quais se atribuem funções de regulação neural e glandular, podem estar ligados à rinite 

gustatória. Capsaicina, extremos de temperatura e álcool são exemplos de substratos para 

ativação desses receptores (Baraniuk et al., 2008). Na rinite relacionada a medicamentos, 

normalmente há interferência na regulação autonômica da mucosa nasal. Alguns remédios 

usados em doenças cardiovasculares possuem propriedades simpaticolíticas, como os alfa e 

beta bloqueadores e os inibidores da ECA, levando à vasodilatação e sintomas de congestão 

nasal (Bateman et al., 2003).
 

Os descongestionantes tópicos apresentam, após uso 

prolongado, uma vasodilatação rebote como efeito colateral comum
 
(Slavin et al., 2006). 
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Em indivíduos sensíveis à aspirina, a rinite pode ser um dos efeitos colaterais, assim como 

epistaxe, por sua propriedade antiplaquetária (Bateman et al., 2003).
 
A rinite atrófica é 

observada comumente em pacientes submetidos a procedimentos nasais, traumas e 

radioterapia. É também muito comum em idosos que já foram submetidos a procedimentos 

nasais alguma vez no passado (Dutt et al., 2005).
 
As alterações histopatológicas incluem 

atrofia de mucosa, metaplasia escamosa, infiltrado inflamatório crônico e apoptose celular 

(Hirt et al., 2009; Mehrotra et al., 2005). Em pacientes com rinite atrófica, alguns estudos de 

dinâmica de fluidos e transporte de calor encontraram evidências da presença de evaporação 

excessiva na mucosa nasal.  Isso pode ser secundário ao alargamento da cavidade nasal ou à 

redução da superfície de mucosa viável.  Essas alterações podem levar ao espessamento de 

muco e a alterações do fluxo de ar no nariz
 
(Garcia et al., 2007).  

A rinite alérgica é o resultado de uma reação de hipersensibilidade do tipo 1 ou 

imediata. A IgE específica liga-se à superfície de mastócitos e basófilos através de 

receptores de alta afinidade (FCεRI) onde desempenha papel fundamental no processo. 

Aeroalérgenos em suspensão entram em contato com a superfície da mucosa nasal ou 

respiratória, ligando-se à IgE e provocando a ativação celular (Hansen et al., 2005). Esta 

ativação leva à degranulação do mastócito com liberação de substâncias pré-formadas tais 

como histamina e heparina. Ao mesmo tempo, induz também à produção de substâncias 

neoformadas, entre as quais podemos citar citocinas, leucotrienos e prostaglandinas. Esta é a 

chamada fase humoral. A liberação de histamina é responsável por alguns sintomas comuns 

da rinite: espirros, prurido e hipersecreção nasais. Além disso, promove vasodilatação local 

e aumento da permeabilidade vascular (Haberal et al., 2003; Skoner et al., 2001). A 

presença de citocinas e leucotrienos causa migração de células inflamatórias, principalmente 

eosinófilos, para a área afetada. Essa fase celular é chamada de fase tardia, responsável 

pelos sintomas de congestão nasal e gotejamento pós-nasal e pode prolongar ou aumentar de 

intensidade a cascata alérgica. (Hansen et al., 2004).
 

 

 

 

2.1.4 Quadro clínico e diagnóstico.  

 

A rinite crônica é diagnosticada pela presença de dois ou mais sintomas cardinais: 

espirros, rinorréia, congestão e prurido nasais, com duração superior a uma hora por dia, por 

mais de duas semanas. Outros sintomas também podem estar associados, tais como 
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hiperemia ocular, prurido e lacrimejamento, cefaleia leve, sensação de plenitude facial, 

hiposmia, tosse e halitose (Singh et al., 2010). Os sintomas de rinite podem variar de acordo 

com o ambiente (domiciliar ou extradomiciliar), o nível de sensibilização aos aeroalérgenos 

mais comumente ali encontrados (pólen, ácaros, etc.) e também conforme a época do ano ou 

períodos do dia. Alguns fatores desencadeantes podem ser verificados na avaliação de um 

paciente com rinite: contato com ácaros, a presença de animais com pelos, a existência de 

fungos e baratas, a exposição a cheiros ativos (substâncias químicas), fumaça, poluição do 

ar e sensibilidade a mudanças físicas- temperatura, umidade e pressão barométrica 

(Billionnet  et al., 2011; Jacobs et al., 2009). Além disso, é sempre válido inquirir sobre o 

uso de medicações que podem induzir sintomas nasais como parte de seus efeitos colaterais 

(Ramey et al., 2006). O exame físico pode trazer informações importantes sobre a gravidade 

e comorbidades como conjuntivite, asma e dermatite atópica.  

Ao exame físico, o nariz deve ser avaliado na busca de deformidades, assimetrias e 

presença de prega nasal transversa, observada principalmente em crianças, pelo movimento 

repetitivo de esfregar o nariz. No exame das cavidades, visualizam-se os cornetos nasais, a 

coloração da mucosa, a presença de secreções, alterações anatômicas como desvio de septo 

e a presença ou não de pólipos. Normalmente, os portadores de rinite alérgica ou mesmo 

rinite não alérgica com eosinofilia (NARES) possuem mucosa nasal edemaciada e pálida, 

enquanto naqueles com rinite não alérgica, verifica-se mucosa eritematosa e/ou rósea. No 

entanto, essas características não são a regra e não se pode diferenciar as formas de rinite 

baseado apenas no exame da mucosa do nariz.  Via de regra, secreção clara é comum a 

todas as formas de rinite crônica. Presença de crostas deve levantar a possibilidade de rinite 

atrófica (Howarth et al., 2003). Os olhos podem revelar conjuntivite, além de características 

observadas principalmente em crianças atópicas como hiperpigmentação subconjuntival e 

prega de Dennie-Morgan (Marks et al., 1966).  

 A visualização da cavidade nasal com uso do fibroscópio é um importante auxílio 

ao exame físico por permitir o acesso a regiões posteriores e superiores do nariz. É muito 

útil em casos de rinite com sintomas de obstrução nasal unilateral ou refratária ao 

tratamento (Castellanos et al., 1989).  Em pacientes com rinite atrófica, cujas queixas são 

principalmente a congestão nasal e a halitose, no exame da cavidade nasal, nota-se o 

aparecimento de crostas secas e aderidas e, em alguns casos, até ulceração da mucosa. O 

exame de imagem que possui maior acurácia diagnóstica para complicações da rinite, como 
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a sinusite, é a Tomografia Computadorizada. Normalmente os pacientes com rinite alérgica 

ou NARES se apresentam com espessamento muco periosteal leve (Bonifazi et al., 1997).     

O uso do teste cutâneo de leitura imediata através do método de prick-test ou mesmo 

o teste in vitro para avaliar a presença ou resultado da presença de IgE específica para 

aeroalérgenos distingue os pacientes com rinite alérgica (atópicos) com a forma não alérgica 

(Wood et al., 1999). Valores séricos de eosinófilos e de IgE total podem estar aumentados 

nos pacientes com rinite alérgica, apesar de estudos recentes demonstrarem que pessoas 

assintomáticas podem ter resultados semelhantes aos dos sintomáticos com rinite alérgica. 
 

A citologia nasal, através da coleta de material de secreção dos cornetos inferiores, 

pode revelar uma variedade de tipos celulares e assim, auxiliar na diferenciação entre os 

tipos de rinite crônica. Considera-se eosinofilia nasal como o encontro de mais de 10 células 

por campo e esse valor teria acurácia de mais de 80% no diagnóstico de rinite alérgica 

(Crobach et al. 1996). Outras formas de rinite podem apresentar esse mesmo perfil, como a 

NARES, sendo um bom método de distinção entre os demais subtipos de rinite crônica. A 

NARES é um subtipo de rinite na qual a citologia nasal possui um grande número de 

eosinófilos e, apesar disso, não há evidências de alergia nos testes usuais. 

Os testes de avaliação de patência nasal como a rinomanometria, a rinometria 

acústica ou a medida do PFIN (pico de fluxo inspiratório nasal) são muito úteis em estimar a 

gravidade da rinite, a reposta ao tratamento e monitorar periodicamente o paciente. Os dois 

primeiros são considerados padrão-ouro na avaliação da resistência nasal ao fluxo aéreo, no 

entanto requerem pessoal altamente treinado e ambiente específico para realização e são de 

alto custo, sendo pouco práticos no uso na clínica diária (Teixeira et al., 2011). O PFIN é 

um método simples, barato e reprodutível para avaliar o fluxo na cavidade nasal ou patência 

do nariz. É útil para comparar mudanças na patência de via aérea em um mesmo indivíduo 

ao longo do tempo. Os resultados do PFIN têm relação com o diagnóstico de rinite por 

rinoscopia (Ottaviano et al., 2006) e com os demais métodos de avaliação de patência nasal, 

mas pouca associação com medidas subjetivas e/ou escore de sintomas clínicos, o que 

sugere que o sintoma de obstrução nasal nem sempre possui correspondência com uma via 

nasal pérvia. Apesar de ser um dos principais sintomas dos pacientes, a obstrução nasal 

parece não ser o único responsável pelo prejuízo à patência nasal (Yepes-Nunez et al., 

2013).
 
Os valores de PFIN costumam diminuir com a idade e alterar-se de acordo com a 

altura e o sexo. (Ottaviano
 
et al., 2016). Além disso, a função respiratória nasal tem sido 

relacionada de forma estrita com a função pulmonar, em um conceito de ―doença das vias 
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aéreas‖. Em particular, o PFIN reduz-se proporcionalmente à diminuição do pico de fluxo 

expiratório pulmonar (Ottaviano et al., 2008; Ottaviano et al., 2014).  

 2.1.5 Classificação  

A rinite alérgica possui suas formas sistêmica e local. A rinite alérgica local é um 

tipo de rinite descrita recentemente na qual há produção nasal de IgE específica na ausência 

de atopia (Rondón et al., 2010). Além dos sintomas clínicos típicos de rinite alérgica e a boa 

resposta ao uso de corticoides nasais e anti-histamínicos orais (Rondón et al., 2008)  , o teste 

cutâneo de leitura imediata ou dosagem de IgE sérica específica são negativos e estes 

indivíduos apresentam resposta positiva ao teste de provocação nasal com aeroalérgenos, 

assim como níveis elevados de mediadores inflamatórios com triptase e proteína catiônica 

eosinofílica nas secreções nasais (Rondón et al., 2010).  A prevalência desta entidade ainda 

não está muito bem documentada, portanto um número expressivo de pacientes 

diagnosticados como rinite não alérgica pode ainda ser classificado como rinite alérgica 

local (Rondón et al., 2012). 

A rinite não alérgica pode ser dividida em diversos subtipos: rinite ocupacional, 

rinite medicamentosa, rinite hormonal, rinite não alérgica com eosinofilia, rinite atrófica e 

rinite idiopática. A rinite ocupacional (que também pode ser alérgica) é atribuída ao 

aparecimento de sintomas após exposição a irritantes no local de trabalho, tais como 

compostos orgânicos voláteis e fumaça. A rinite medicamentosa tanto pode ser provocada 

por descongestionantes nasais como medicações sistêmicas orais, anti-hipertensivos em sua 

maior parte. Rinite hormonal pode estar ligada à gravidez, acometendo até 30% das 

mulheres (Ellegård et al., 2000) e também é visto no hipotireoidismo (Gupta et al., 1977).  

A classificação da rinite é motivo de controvérsia na literatura pelo fato de muitos 

indivíduos possuírem a forma mista da doença, ou RM. A apresentação clínica é variável e 

há dificuldade em explicar o quadro clínico somente pela presença de sensibilização 

específica por IgE. Por exemplo, os sintomas podem ter como gatilhos tanto agentes físicos 

como exposição a alérgenos conhecidos (Settipane et al., 2011).  Além das classificações já 

comentadas, mais recentemente foi introduzido o conceito de classificação por endotipo de 

rinite, ou seja, mecanismos fisiopatológicos de cada subtipo de rinite (Papadopoulos et al., 

2016). (Figura 1) 
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Figura 1. Classificação por endotipo de rinite. 

 

       NARES: Rinite não-alérgica com eosinofilia; IgE: imunoglobulina E.  

 

2.1.6 Escores Clínicos  

             

Os escores clínicos são ferramentas que melhoraram o desempenho na 

avaliação dos pacientes com rinite crônica, podendo-se utilizar parâmetros 

subjetivos, como a intensidade dos sintomas, e objetivos, como os sinais clínicos, 

para classificar a doença. Sendo assim, adotam-se escalas de pontos capazes de 

caracterizar melhor o grau da rinite (Júnior et al., 1997).  

O escore SNOT-22 (do inglês, Sinonasal Outcome Test), criado originalmente 

para avaliar a efetividade da redução dos sintomas de rinossinusite crônica pelo 
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tratamento cirúrgico, é validado na língua portuguesa em adultos (Kosugi et al., 

2011). Este escore é útil mesmo na população adulta com rinite crônica sem sinusite 

(Lange et al., 2016).  

A escala visual analógica (EVA) dos sintomas de rinite combinados vem 

sendo usada para avaliar a gravidade da rinite, assim como a eficácia do tratamento. 

O seu uso é proposto pela Joint Task Force on Practice Parameters para avaliação da 

gravidade da rinite alérgica baseado em sintomas (Spector et al., 2003) e 

correlaciona-se com a classificação do ARIA (Allergic Rhinitis and its Impact on 

Asthma) (Bousquet et al., 2008).  

         Pode-se classificar a rinite alérgica de acordo com a intensidade (se há 

interferência no sono e nas atividades diárias) e a frequência (episódios semanais de 

sintomas). (Figura 2). Como descrito no ARIA, a rinite intermitente é aquela cujos 

sintomas estão presentes em menos de 4 dias na semana ou em menos de 4 semanas 

consecutivas, a persistente em mais de 4 dias na semana ou em mais de 4 semanas 

consecutivas. A rinite com intensidade leve não interfere com sono ou com as 

atividades diárias e a forma moderada/grave possui sintomas que perturbam o sono 

e interferem com o desempenho das atividades habituais (Bousquet  et al., 2001).   

Os pacientes com rinite que possuem valores de EVA maior ou igual a 5 são 

categorizados como tendo rinite moderada-grave (Bousquet et al., 2007).  

 

Figura 2. Classificação da Rinite segundo ARIA. 
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2.1.7 Tratamento  

 

A primeira linha de tratamento da rinite alérgica é evitar o contato com 

aeroalérgenos intradomiciliares (fungos, ácaros e epitélios de animais domésticos) 

através de medidas não farmacológicas de controle ambiental (Sheikh et al., 2007). O 

controle da exposição a aeroalérgenos e poluentes do meio externo é a medida mais 

difícil.   

Na maior parte dos pacientes com rinite alérgica, porém, os sintomas são 

persistentes e/ou interferem com atividades habituais e necessitam de terapia contínua 

por anos (Bousquet et al., 2008).  A medicação mais eficiente para o controle dos 

sintomas é o corticoide tópico nasal, principalmente naqueles com inflamação 

eosinofílica, sendo superior às demais medicações no controle da congestão nasal, 

rinorréia, prurido, espirro e gotejamento pós-nasal (Kaszuba et al., 2001). (Figura 3). 

  

Figura 3. Tratamento da Rinite segundo ARIA. 

 

 

Pacientes com rinite não alérgica crônica são menos responsivos à terapia 

farmacológica que os portadores de rinite alérgica. Os anti-histamínicos orais têm mostrado 

ser de baixa eficácia (Rinne et al., 2002).  Os anti-histamínicos tópicos e corticoides nasais 

são as medicações mais efetivas no controle dos sintomas não alérgicos. E o brometo de 

ipatrópio nasal é usado especialmente para controle da rinorréia em casos de rinite 

gustatória (Bronsky et al., 1995). A irrigação nasal com salina traz poucos efeitos colaterais 
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e pode ser usada de forma isolada em quadros leves ou em conjunto com demais terapias. 

(Garavello et al., 2010; Li et al., 2009). 

  

 

 

 

2.1 RINITE NO IDOSO 

 

    Nos últimos anos, diversos estudos têm demonstrado que a rinite crônica é muito 

comum em pacientes idosos (Jarvis et al., 2012) embora os dados epidemiológicos 

relacionados a esse grupo populacional sejam escassos (Becerril et al., 2008). A 

influência da idade nos estudos de rinite tem sido negligenciada, fornecendo poucos 

dados sobre o curso natural da doença ao longo dos anos (Di Lorenzo et al., 2013). 

Estima-se que cerca de um terço dos idosos apresente algum tipo de rinite (Zacharisen 

et al., 2000)
 
e mais de 60% dos indivíduos com rinite crônica acima dos 50 anos são 

diagnosticados como tendo a forma não alérgica da doença (Sanico et al., 1998). Ao 

contrário do equilíbrio visto em pacientes jovens, os idosos com rinite em sua maioria 

são do sexo feminino (Georgitis et al., 2001; Lal et al., 2004; Bachert et al., 2006). 

Recentemente, Morais-Almeida e colaboradores conduziram um estudo populacional 

com indivíduos maiores de 65 anos em Portugal no qual objetivaram determinar a 

prevalência e classificar a rinite no idoso. Através de questionário aplicado por 

médicos, idosos eram inquiridos sobre a presença de sintomas de rinite, a gravidade e a 

frequência dos mesmos. Dos 3678 indivíduos, 29,8% responderam positivamente. 

Destes, mais de 40% tinham a forma moderada/grave da doença, no entanto somente 

38% do total tinha sido avaliado por um médico ou mesmo recebido tratamento para a 

rinite no ano precedente, demonstrando que essa condição é comumente ignorada nesta 

população (Morais-Almeida et al., 2013). Até o momento, não há estudos que detalhem 

a prevalência de rinite nos idosos no Brasil.   

 Como parte do processo de imunosenescência, os mecanismos da função 

imunológica tendem a se alterar ao longo da vida. Com o tempo, há um declínio na 

produção de células T nativas, fato que pode estar ligado à involução progressiva da 

massa do timo. Apesar disso, o volume total de células T permanece o mesmo, 

principalmente pelo aumento compensatório da produção de células de memória 

(Aspinall et al., 2000; Ostan et al., 2008). À medida que a população de células T torna-
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se mais envelhecida, a resposta aos fatores de crescimento e aos antígenos, assim como 

a produção de IL-2, reduz-se. Outra mudança que aparece com o envelhecimento é na 

produção de citocinas por linfócitos T, com uma dominância relativa dos linfócitos T 

do tipo 2 (Th2) (Uciechowski et al., 2008).
 
A geração de imunoglobulinas da classe G 

também é afetada, com redução no número de anticorpos antígenos-específicos. Todas 

essas modificações ocorridas tanto nas células T como B podem contribuir para certa 

amenização dos sintomas alérgicos e na redução da incidência de rinite alérgica nos 

idosos (Gruver et al., 2007; Bellanti et al., 2000).  

 Di Lorenzo e colaboradores analisaram um total de 313 pacientes entre 44 e 56 

anos com rinite alérgica e positividade para pelo menos um aeroalérgeno no teste 

cutâneo. Na ocasião foram coletados dados clínicos, dosagem sérica de IgE total e 

específica, além de contagem de eosinófilos no líquido de lavagem da cavidade nasal. 

Os pacientes foram reavaliados após 15 anos, quando tinham em média 62 anos. 

Nenhum deles apresentou novo teste positivo, no entanto 31 indivíduos negativaram 

seus testes cutâneos. A gravidade da rinite, número de eosinófilos nasais e a razão entre 

IgE específica sobre a IgE total sofreram reduções significativas ao longo desse 

período. Não houve diminuição significativa no valor total de IgE. Estes resultados 

podem demonstrar que o envelhecimento traz reduções na especificidade da resposta 

imune e que a redução da gravidade da rinite reflita a diminuição dos valores de 

eosinófilos nasais. (Di Lorenzo et al., 2013). São muito limitadas as informações a 

respeito do perfil da mucosa nasal dos pacientes idosos portadores de rinite crônica. 

Alguns autores demonstraram que há atrofia de estruturas, espessamento de membrana 

basal e redução da intensidade e extensão da imunorreatividade das células nasais 

(Toppozada et al., 1988; Getchell et al., 1993). Outros estudos mostram também que a 

função ciliar sofre alterações com a idade, com redução do clareamento mucociliar do 

epitélio nasal apesar do número de células permanecer inalterado (Edelstein et al., 

1996; Ho et al., 2001). A redução na eliminação de irritantes e alérgenos assim como a 

estase do muco espesso na cavidade nasal são as possíveis consequências das alterações 

na mucosa do nariz dos idosos, levando a maior exposição da mucosa a estes agentes 

assim como a sintomas de gotejamento pós-nasal, tosse e espirros (Edelstein et al., 

1996).    

   São comuns nos idosos os sintomas nasais relacionados à sensação de 

ressecamento. Estudos comparativos de temperatura e umidade na cavidade nasal entre 

idosos e seus pares jovens demonstram que nos primeiros os valores são 
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significativamente menores (Lindemann et al., 2008). Partindo-se dos mesmos grupos 

de comparação, os vasos na submucosa dos idosos apresentam-se menos viáveis e, 

portanto, com menor capacidade de aquecer e umidificar o ar (Bende et al., 1983). 

Kalmovich e colaboradores estudaram o aspecto endonasal de idosos através do uso de 

rinoscopia acústica e verificaram que os volumes da cavidade nasal aumentam 

gradualmente com a idade (Kalmovich et al., 2005). Eldestein, por sua vez, descreveu 

uma correlação entre idade e aumento da resistência nasal (Edelstein et al., 1996). Isso 

pode ser explicado pela redução da funcionalidade da mucosa nos idosos, apesar do 

volume e área aumentados (Yilmaz et al., 2007).   

 A redução na função olfatória ocorre com o envelhecimento e é comumente 

associada à rinite (Seiberling et al., 2004; Apter et al., 1995). A relação entre rinite 

crônica e disfunção olfatória parece estar ligada à obstrução nasal ou mesmo 

inflamação local do trato olfatório (Pinto et al., 2008). Um estudo demonstrou que os 

pacientes com rinite não alérgica possuem função olfatória pior que os alérgicos 

(Simola et al., 1998). 
 
 

       Atualmente, as recomendações para tratamento de rinite no idoso seguem as 

mesmas da população adulta não idosa, notadamente no grupo da rinite alérgica, onde o 

CE tópico nasal é terapia de primeira linha, com boa tolerância neste grupo etário mais 

idoso (Dykewicz et al., 1998). No entanto, como já mencionado anteriormente, são 

poucos os idosos que possuem uma forma de rinite puramente alérgica. Logo, para a 

maior parte dos idosos com rinite, não há evidências científicas contundentes para o 

tratamento. Mesmo assim, a indicação para o uso de CE tópico nasal é similar àquela 

dos portadores de rinite crônica na população mais jovem (Dykewicz et al., 1998; 

Banov et al., 2001). 

   O uso de salina isotônica, não importando a técnica usada, foi demonstrado 

ser eficaz e isento de efeitos colaterais para redução da sensação de ressecamento nasal 

nos idosos, contribuindo para a melhora dos sintomas e da qualidade de vida (Sahin 

Yilmaz et al., 2006).  
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3 OBJETIVOS 

 

 3.1. GERAL 

 

Avaliar a eficácia do uso combinado de CE nasal e salina em comparação ao uso 

isolado da salina nasal no aumento do fluxo aéreo nasal, redução da gravidade dos sintomas 

e melhora da qualidade de vida de idosos com sintomas de rinite acompanhados no 

ambulatório de Alergia e Imunologia do HUAP / UFF  

 

  3.2 ESPECÍFICOS  

  

Avaliar as características demográficas e as condições clínicas associadas de idosos 

com rinite acompanhados no ambulatório de Alergia e Imunologia do HUAP/UFF; 

Comparar a resposta ao uso de CE tópico nasal nos idosos de acordo com o subtipo da 

rinite de cada indivíduo (alérgica e não alérgica), através de medidas objetivas e subjetivas.  
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4 MÉTODOS 

 

 

4.1 DESENHO DO ESTUDO 

 

Trata-se de um ensaio clínico com dois braços de tratamento, randomizado, 

aberto e com controle ativo. Este ensaio clínico foi registrado no Registro Brasileiro de 

Ensaios Clínicos (ReBEC) com número de registro: RBR-498bnq.  

 

4.2 PACIENTES 

 

Participaram do estudo pacientes com rinite crônica com idade igual ou 

superior a 60 anos, em acompanhamento no ambulatório de Alergia e Imunologia do 

HUAP-UFF no período de janeiro de 2016 a dezembro de 2017 

O critério de inclusão no estudo foi, além da faixa etária, a presença de 

sintomas clínicos de rinite crônica, isto é, dois ou mais dos seguintes sintomas: 

obstrução nasal, prurido nasal, espirro ou coriza, por no mínimo 1 hora diária e por mais 

de duas semanas consecutivas.  

Foram excluídos desse estudo os pacientes com: 

• Doenças imunológicas (imunodeficiência primária ou secundária) 

• Uso crônico de corticoide oral (mais de quatro semanas de uso 

ininterruptamente).   

• Obstrução mecânica de vias aéreas superiores (ex.: polipose nasal). 

• Infecção respiratória nas últimas quatro semanas. 

• Rinossinusite crônica. 

 

Os voluntários que preencheram os critérios de inclusão e assinaram o termo de 

consentimento livre e esclarecido (TCLE) (Anexo 1) foram submetidos a:  

 

• História clínica detalhada e exame físico: através de um questionário padronizado 

os pacientes, além de fornecer informações gerais, foram arguidos sobre os fatores 

desencadeantes dos sintomas de rinite e investigados quanto à presença de asma, ao 

uso de medicações e às queixas atuais de rinite. (Anexo 5). 
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•  Teste cutâneo de leitura imediata por puntura, segundo a técnica de Pepys 

modificada, testando-se um painel com os aeroalérgenos mais prevalentes no nosso 

meio, incluindo Dermatophagoides pteronyssinus, Blomia tropicalis, Aspergillus 

fumigatus, Blatella germanica, epitélio de cão e epitélio de gato. Os pacientes foram 

orientados a suspenderem o uso de anti-histamínicos orais por dez dias e nasais por 

48 horas previamente à realização do teste cutâneo de leitura imediata (TCLI) 

(Purohit et al., 2001; Pearlman et al., 2003).
 
Considera-se como teste positivo, a 

formação de pápula com diâmetro maior ou igual a 3 mm no local de realização do 

TCLI. É considerado atópico o paciente com pelo menos um teste positivo para 

aeroalérgenos.  

 

•   Dosagem de IgE sérica total e contagem de eosinófilos de sangue periférico 

pelo laboratório de análises clinicas do HUAP/UFF. Foram aceitos também 

resultados dos últimos seis meses solicitados pela rotina ambulatorial. 
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4.3 INTERVENÇÃO CLÍNICA  

 

 

    Os pacientes foram orientados a suspender o uso de anti-histamínicos orais e nasais e 

corticoides nasais por duas semanas para realização da intervenção. Em um grupo de 

tratamento, os participantes fizeram uso de corticosteroide tópico nasal (Furoato de 

Mometasona- Nites® 50 mcg MSD- 2 jatos em cada narina 1x dia) e soro fisiológico em 

spray nasal, pelo menos 4x ao dia, por duas semanas. No outro grupo, os pacientes fizeram 

uso somente de soro fisiológico para aplicação nasal por igual período de tempo (VER 

FLUXOGRAMA ADIANTE). As medicações foram fornecidas gratuitamente aos 

participantes pelos responsáveis da pesquisa.  

      Antes e após cada intervenção, em uma sala de atendimento higienizada, com 

divisórias de PVC sem mofo ou bolor, climatizada com ar condicionado a 24º C, cada 

paciente voluntário incluído no estudo foi submetido à medição de pico de fluxo inspiratório 

nasal (PFIN), à escala visual analógica (EVA) e ao questionário SNOT-22 de qualidade de 

vida e sintomas de rinite.  

 

4.3.1 Pico de fluxo inspiratório nasal  

 

O PFIN foi medido usando um fluxômetro portátil de inspiração nasal da In-Check 

(Clement Clarke International, Harlow, Essex, UK). Antes das medidas, o voluntário 

recebeu instruções sobre como se daria o uso correto do aparelho. Três medidas de 

inspiração forçada pelo nariz com a boca fechada foram realizadas sob supervisão, com a 

possibilidade de uma adicional se verificado incorreção da técnica de medida. O maior valor 

alcançado foi contabilizado. (Anexo 4). 

Os valores normais do PFIN na população brasileira (e em idosos) ainda não foram 

estabelecidos pela escassez de estudos relacionados a este tema (Teixeira et al., 2011). 

Alguns estudos em populações de outros países sugerem valores de normalidade de acordo 

com o sexo e faixa etária (Ottaviano et al., 2006). Consideramos os valores de referência 

para mulheres de 80 a 120 L/min e homens de 100 a 180 L/min de uma população italiana 

(Ottaviano et al., 2014). 
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4.3.2 Escala visual analógica dos sintomas de rinite 

 

Ao participante foi solicitado que marcasse em uma escala gradativa de números e 

cores o nível dos sintomas de rinite. A escala é iniciada na sua extrema-esquerda pela cor 

branca e o número 0 como pontos de ausência de sintomatologia e, na extrema-direita, o 

número 10 e a cor vermelho-escura como nível mais forte que já experimentou dos 

sintomas. (Ibiapina et al., 2008) (Anexo 3). 

    

4.3.3 Questionário SNOT-22 de qualidade de vida e sintomas de rinite 

 

 Ao participante foi solicitado que preenchesse o questionário SNOT-22 (Sinonasal 

Outcome Test), que leva em conta a qualidade de sono, a fadiga, a produtividade, a função 

cognitiva, o impacto emocional dos sintomas de rinite, a tosse, vertigem, dor e pressão em 

face e ouvido, congestão nasal, função olfatória e gustativa, espirros e secreções nasais e 

respiratórias. As 22 questões recebem escores de zero a cinco (0= sem problemas até 5= 

pior problema possível) em um total de 110 pontos. O questionário SNOT-22 é o único 

questionário de sintomas nasais crônicos em adultos validado no Brasil. (Kosugi et al, 2011)   

(Anexo 2). Considera-se o valor de 10 pontos como o ponto de corte acima do qual o 

resultado do questionário demonstra alteração na qualidade de vida naqueles com rinite 

crônica (Kosugi et al, 2011).   
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4.4 DESFECHOS CLINICOS 

 

O desfecho primário foi a mudança no valor do PFIN após duas semanas de tratamento, 

com intuito de verificar a patência nasal de forma objetiva. Uma diferença de valores de 30 

L/min após a intervenção foi considerada significativa (Xavier et al., 2015; Teixeira et al., 

2011; Teixeira et al., 2011). As mudanças nos valores de EVA e SNOT-22 foram 

considerados como desfechos secundários. No que diz respeito a estes desfechos, foram 

consideradas diferenças de 15 pontos na escala SNOT-22 (Kosugi et al, 2011) e 2 pontos na 

escala visual analógica de sintomas nasais combinados (Teixeira et al. 2011).  

 

 

4.5 AMOSTRA 

 

Para calcular o tamanho de amostra necessário por grupo de intervenção, garantindo 

um poder de 80% para detectar diferenças significativas no escore PFIN após duas semanas 

de tratamento, com um nível de significância de 5%, considerou-se, primeiramente, uma 

amostra-piloto de 15 pacientes em cada grupo. Registrou-se o escore PFIN para cada 

paciente de ambos os grupos. De posse destes escores, obteve-se uma amostra final de 40 

pacientes, divididos igualmente nos dois grupos de tratamento.  

 

 

4.6 RANDOMIZAÇÃO E ALOCAÇÃO  

 

Após a coleta de dados, os voluntários foram classificados de acordo com o 

resultado do teste cutâneo de leitura imediata (TCLI) em alérgicos e não alérgicos. Tanto 

os pacientes alérgicos como os não alérgicos foram alocados de forma aleatória simples 

sem reposição e igualitária nos dois braços de tratamento, por ordem de entrada no estudo. 

Desta forma, os grupos de tratamento tiveram número pareado de participantes com 

resultados de TCLI positivo e negativo. Para alocar os pacientes em cada um dos dois 

grupos de tratamento, foi aplicado o algoritmo de Hájek, que consiste em gerar a partir de 

um código gerado por computador para cada paciente um número aleatório uniformemente 

distribuído no intervalo (0,1), e ordenar os pacientes em ordem crescente de número 
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aleatório. Os pacientes correspondentes aos n1 menores números aleatórios foram alocados 

em um grupo de tratamento e os pacientes correspondentes aos n2 menores números 

aleatórios seguintes foram alocados no outro grupo de tratamento.  

 

 

4.7 ANÁLISE ESTATÍSTICA 

 

 

 As distribuições das características clínicas e demográficas dos pacientes alocados 

aleatoriamente para os grupos ―soro" e ―corticoide nasal e soro‖, antes da intervenção, 

foram comparadas usando o teste qui-quadrado bilateral. Os escores de SNOT22, EVA e 

PFIN foram comparados entre ambos os grupos, antes e após a intervenção, usando o teste 

de Mann-Whitney. Adicionalmente, após a intervenção, estes três indicadores foram 

comparados, considerando-se determinados estratos de indivíduos (com e sem rinite 

alérgica, com e sem asma, com IgE elevada e não elevada). Além disso, foi utilizado teste 

de Kruskal-Wallis para comparar os valores de PFIN antes da intervenção de acordo com a 

faixa-etária e Mann-Whitney para o sexo.  

Finalmente, para cada momento avaliado (antes e após a intervenção), foram 

calculados os quartis (1º quartil, mediana e 3º quartil) das medidas de SNOT22, EVA e 

PFIN dos pacientes. A comparação dessas medidas para cada grupo de tratamento foi 

realizada através do teste de postos sinalizados de Wilcoxon.   

Em termos de análise gráfica, foi construído box-plot para representar a distribuição 

do PFIN de acordo com a faixa etária. Adicionalmente, para verificar a correlação entre 

cada medida, antes e depois da intervenção, foi utilizado o teste de significância baseado no 

coeficiente de Spearman.  

Para os testes, foram destacadas as comparações estatisticamente significantes no 

máximo ao nível de significância de 10% (p-valor≤0,10). Todas as análises estatísticas 

foram realizadas com o software Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) for 

Windows, versão 20.0. 
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4.8 FLUXOGRAMA 

 

 

 

  Figura 4.  Fluxograma CONSORT. 

 

 

 

4.9 ASPECTOS ÉTICOS 

 

Os pacientes concordaram em participar da pesquisa e assinaram termo de 

consentimento livre e esclarecido. (Anexo 1) 

O estudo foi aprovado pelo comitê de ética em pesquisa da Universidade Federal 

Fluminense (CAAE: 79092117.7.0000.5243, Número do Parecer: 2467.671). (Anexo 
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5 RESULTADOS 

 

5.1 CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS E DEMOGRÁFICAS  

 

Quarenta pacientes foram randomizados em dois grupos de tratamento. Os 

indivíduos do sexo feminino (77,5%) e com rinite não-alérgica (70%) formaram a 

maioria da amostra. A média de idade foi de 71,7 anos. Os dados clínicos e 

demográficos dos pacientes nos dois grupos antes da intervenção são mostrados no 

Quadro 1. Não houve diferença estatística entre os grupos de tratamento.  
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 Tabela 1- Dados clínicos e demográficos antes da intervenção  

 

      Variável  

                                 Grupos de tratamento 

% Pacientes             Soro         Soro + CE nasal              Teste 

Quiquadrado  

 

    n= 40                n=20     %           n=20       %                  p-valor  

Idade  

- 60 a 69 anos  

- 70 a 79 anos 

- 80 anos ou mais  

Sexo  

- Masculino 

- Feminino  

TCLI 

- Positivo  

- Negativo  

Asma  

- Sim 

- Não  

Tabagismo  

- Sim  

- Não  

Eosinofilia  

- Positivo  

- Negativo  

IgE total elevada  

- Positivo  

- Negativo  

  

   37,5                      7         35,0          8         40,0                   

   40,0                      7         35,0          9         45,0                  0,609 

   22,5                      6         30,0          3         15,0 

  

   22,5                       6        30,0          3          15,0                  0,451              

   77,5                       14      70,0          17        85,0                          

 

   30,0                       6         30,0          6          30,0                 1,000 

   70,0                       14       70,0          14        70,0 

 

   12,5                       2         10,0           3          15,0                1,000 

   87,5                       18       90,0           17        85,0 

 

   2,5                         1          5,0            0           0,0                 1,000 

   97,5                       19        95,0          20        100,0 

                              

   10,0                       3          15,0          1            5,0                 0,605 

   90,0                       17        85,0          19          95,0  

   

   29,4                        5          29,4          5            29,4               1,000 

   70,6                        12        70,6          12          70,6 

  CE: corticosteroide; TCLI: teste cutâneo de leitura imediata; IgE: imunoglobulina E.  
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5.2 PARÂMETROS ANTES DA INTERVENÇÃO 

 

 

Considerando-se os dois grupos randomizados para cada intervenção, não houve 

diferença estatística entre ambos no que diz respeito aos valores de PFIN, SNOT-22 e 

EVA antes da intervenção (momento 0). Os dados são mostrados no Quadro 2.  

 

   Tabela 2- Parâmetros antes da intervenção: momento 0 

 

      

       Parâmetro 

               Grupos de tratamento, momento 0 

 

             Soro              Soro + CE          Teste Mann-Whitney  

 

              n=20                n=20                           p-valor  

        

      PFIN 

   

 

  

           86,5 ± 35,7         77,5 ±27,31                 0,505  

 

   

 

     SNOT-22 

 

           36,7 ± 19,8          35,0 ± 17,1                  0,920  

 

 

       EVA   

 

             5,0 ± 1,8              5,8 ± 2,3                     0,249 

                              

  PFIN: pico de fluxo inspiratório nasal; SNOT-22: sinonasal outcome test; EVA: escala        

visual analógica. 
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5.2.1 Pico de Fluxo inspiratório Nasal  

 

O PFIN foi o parâmetro objetivo utilizado como desfecho primário. Os valores por 

faixa etária e sexo antes da intervenção são mostrados no quadro 3 e a representação 

gráfica por box-plot na figura 5. Nota-se que os valores são menores no sexo feminino e 

que há redução à medida em que a faixa etária aumenta.  

 

Tabel

a 3 – 

PFIN 

antes 

da 

interv

enção 

por 

faixa-

etária 

e 

sexo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grupos demográficos 

     

  Média e desvio-

padrão 

  do PFIN (media ± DP) 

 

Teste de Kruskal- Wallis 

(p-valor) 

 

Idade 

60 a 69 anos (n=15) 

70 a 79 anos (n=16) 

80 anos ou mais (n=9) 

 

 

Sexo  

Masculino (n=9) 

Feminino (n=31) 

 

 

 

           92,0 ± 30,8 

           83,8 ± 32,4  

           62,2 ± 25,4  

 

 

 

            92,2 ± 44,7  

            79,0 ± 27,1  

 

 

 

          0,078  

 

Teste de Mann-Whitney 

(p-valor) 

 

          

         0,527   
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PFIN: pico de fluxo inspiratório nasal. 
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Figura 5. Box-Plot do PFIN antes da intervenção por grupo-etário. 

 

                            PFIN: pico de fluxo inspiratório nasal. 

 

 

 

5.3 PARÂMETROS APÓS A INTERVENÇÃO 

  

Após a intervenção, considerando-se o total de idosos, não houve diferença estatística 

entre os grupos de tratamento para os desfechos primário e secundários (momento 1). No 

entanto, os valores de EVA foram menores com uso de CE mais salina naqueles com IgE 

total elevada (5,0 para uso de salina e 3,0 para uso de salina mais CE; p-valor=0,076) e 

asma (5,5 para uso de salina e 2,7 para uso de salina mais CE; p-valor=0,100). A análise 

descritiva e comparativa dos parâmetros entre os grupos de tratamento após a intervenção 

está no quadro 4.  
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 Tabela 4. Parâmetros após a intervenção. Total de idosos e grupos clínicos.  

Total, grupos  Parâmetros 

Após a intervenção   (momento 1)                                              

p-valor Salina isolada Corticoide + salina 

Média ± DP Média ± DP 

Todos os pacientes        

(n=40) 

SNOT22 29,2 ± 15,0 28,6 ± 17,8 0,931 

EVA 4,9 ± 2,3 4,1 ± 2,0 0,250 

PFIN 82,0 ± 37,4 79,5 ± 32,0 0,741 

Rinite Alérgica 

(n=12) 

SNOT22 21,8 ± 12,8 38,7 ± 18,1 0,108 

EVA 3,7 ± 2,4 4,0 ± 0,9 0,660 

PFIN 81,7 ± 34,3 95,0 ± 42,3 0,844 

Rinite não alérgica 

(n=28) 

SNOT22 32,3 ± 15,2 24,3 ± 16,5 0,189 

EVA 5,4 ± 2,1 4,1 ± 2,4 0,112 

PFIN 82,1 ± 39,8 72,9 ± 25,5 0,688 

IgE elevada: (n=12) 

SNOT22 33,5 ± 13,9 22,8 ± 22,7 0,398 

EVA 5,0 ± 2,3 3,0 ± 0,9 0,076 

PFIN 80,0 ± 34,1 83,3 ± 26,6 1,000 

IgE não-elevada: 

(n=28) 

SNOT22 27,3 ± 15,6 31,1 ± 15,7 0,489 

EVA 4,8 ± 2,4 4,6 ± 2,2 0,812 

PFIN 82,9 ± 39,7 77,9 ± 34,9 0,740 

Asma:                      

(n=5) 

SNOT22 43,0 ± 9,9 18,0 ± 22,5 0,300 

EVA 5,5 ± 2,1 2,7 ± 0,6 0,100 

PFIN 65,0 ± 21,2 83,3 ± 41,6 1,000 

Sem asma (n=35) 

SNOT22 27,6 ± 14,9 30,5 ± 17,0 0,584 

EVA 4,8 ± 2,4 4,4 ± 2,1 0,526 

PFIN 83,9 ± 38,7 78,8 ± 31,6 0,581 

  PFIN: pico de fluxo inspiratório nasal; SNOT-22: sinonasal outcome test; EVA: escala            

visual analógica; IgE: imunoglobulina E. 

 

 

 

 

5.4 COMPARAÇÃO ENTRE OS DOIS MOMENTOS   

 

 Considerando-se o total de indivíduos, foram calculados os quartis (1º quartil, mediana 

e 3º quartil) das medidas de PFIN, SNOT-22 e EVA para cada momento avaliado (antes e 
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após a intervenção).  Observou-se diferença estatisticamente significativa para os valores de 

SNOT-22 e EVA antes e após a intervenção, mas não para os valores de PFIN. A tabela 1 

mostra o comparativo das medidas entre os dois momentos, considerando-se ambos os 

grupos de tratamento.  

 

 

 

 

Tabela 5. Análise descritiva e não-paramétrica para as variáveis antes e após intervenção.  

                                                                Momentos da avaliação                        Teste de Wilcoxon 

                                                               

                                                                Momento 0         Momento 1                      p-valor              

                                                              Q1 Md Q3               Q1 Md Q3                

Ambos os grupos        Variável                                                                                                              

(n=40)                          SNOT-22        22,5 32,5 50,5          16 25 41                         <0,001 

                                     EVA                4      5,5   7               3   4   6                           0,026 

                                     PFIN               60    80    100          55 80 95                          0,882  

 PFIN: pico de fluxo inspiratório nasal; SNOT-22: sinonasal outcome test; EVA: escala           

visual analógica 
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5.5  CORRELAÇÃO ENTRE OS PARÂMETROS  

 

 Com base na análise de correlação de Spearman, pode-se observar que antes e após a 

intervenção existe uma correlação positiva significativa entre os escores EVA e SNOT-

22, isto é, indivíduos com valores altos de EVA têm valores altos também na escala 

SNOT-22. O mesmo não se observou com relação ao PFIN.  

       

 Tabela 6. Análise da correlação entre as variáveis de desfecho antes e após a intervenção.  

                                                                        Momentos da avaliação     

 Ambos os grupos        Variável                                   Coeficiente e p-valor                                                                                                                                          

(n=40)                                                     Momento 0                           Momento 1                     

                                      SNOT -22      SNOT-22     --                       SNOT-22    --     

                                                             EVA         0,523 e 0,001        EVA   0,432 e 0,005 

                                                             PFIN        -0,130 e 0,424        PFIN   -0,042 e 0,796 

 

                                      EVA               SNOT-22 0,523 e 0,001        SNOT-22 0,432 e 0,005       

                                                             EVA           --                         EVA        -- 

                                                             PFIN     0,080 e 0,625           PFIN 0,054 e 0,742             

_________________________________________________________________________ 

PFIN: pico de fluxo inspiratório nasal; SNOT-22: sinonasal outcome test; EVA: escala            

visual analógica. 
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6 DISCUSSÃO 

 

 

O corticoide nasal tópico é uma medicação amplamente utilizada no tratamento 

da rinite persistente. A população idosa com rinite apresenta algumas características 

próprias, como alterações do sistema imune e da estrutura nasal, devido ao 

envelhecimento. No entanto, o tratamento é similar ao de outros grupos populacionais. 

Apesar de boa tolerabilidade, o tratamento com corticoide nasal possui custo mais 

elevado e efeitos colaterais, mesmo que pouco frequentes, quando comparado a salina 

isotônica nasal. (Grossman et al., 2010)  

Nesse estudo, quando comparados os dois regimes de tratamento, salina 

isotônica associado a corticoide nasal e uso isolado de salina, estes se mostraram 

similares no que diz respeito à patência nasal, qualidade de vida e gravidade de 

sintomas de rinite em idosos. Não houve relato de efeitos colaterais associados às 

medicações no presente estudo. 

O uso do PFIN teve o intuito de avaliar a patência nasal e, assim, a gravidade 

da rinite de forma objetiva, por traduzir o nível de obstrução nasal do paciente. No 

entanto, não houve alteração de seu valor com nenhuma intervenção. A obstrução nasal 

é um problema comum na prática clínica, principalmente nos idosos com rinite. Sua 

importância reside no fato de ter influência direta na qualidade de vida dos pacientes.  

Mesmo havendo correlação das escalas subjetivas (EVA e SNOT-22) entre si, não 

houve correlação entre estas e o PFIN, antes e após a intervenção. Na literatura, os 

dados são contraditórios a respeito da relação entre PFIN e medidas autorrelatadas 

(Teixeira et al., 2011; Panagou et al., 1998; Morrissey et al., 1990 ; Wilson et al., 2002) 

Como sugerido por Panagou, a sensação de obstrução pode ser consequência de 

alterações na temperatura da cavidade nasal mais do que a obstrução nasal por si só. 

(Panagou et al., 1998)  

 A execução do PFIN pode ser difícil naqueles que possuem colapso valvar nasal 

durante a inspiração. O envelhecimento pode influenciar na fraqueza da cartilagem nasal, 

causando colapso da asa do nariz e queda da ponta do nariz, produzindo, assim, redução 

progressiva da patência nasal. Assim como na literatura, os valores de PFIN se 

mostraram menores quanto maior a faixa etária analisada (Ottaviano et al., 2014). 

Portanto, a importância do uso do PFIN para a avaliação da obstrução nasal em idosos com 
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rinite tem valor relativo e talvez não apresente a mesma acurácia que na população mais 

jovem.  
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        Deve-se destacar também a inexistência até o momento de estudos sobre valores de 

normalidade de PFIN na população brasileira de acordo com a faixa etária e sexo.  

A rinite no idoso raramente é puramente alérgica (Baptist et al., 2016). Mesmo aqueles com 

TCLI positivo geralmente possuem um componente não-alérgico. A prevalência de alergia 

tende a se reduzir com o passar dos anos (imunosenescência) (Warm et al., 2012). No 

presente estudo, 30% dos pacientes tinham TCLI positivo, mas isso não se traduziu em 

melhora significativa com uso de corticoide nasal. O declínio da função imune pode ser o 

resultado da redução da resposta imune específica e da sensibilização a determinados 

alérgenos, afetando os níveis de IgE específica
 

(Di Lorenzo et al., 2013). 

Consequentemente, é provável que a positividade do TCLI diminua para um mesmo 

indivíduo com o passar dos anos. Tudo isso poderia explicar a baixa eficácia do uso do 

corticoide nasal nesta faixa etária. 

Ao contrário da IgE especifica, os valores da IgE total parecem não sofrer alterações 

com a idade (Di Lorenzo et al., 2013).  No nosso estudo, a eficácia do uso do corticoide 

nasal com salina foi estatisticamente superior no subgrupo com IgE total elevado quando 

comparado com o subgrupo sem IgE total elevado no que diz respeito aos valores de EVA. 

Apesar de ser um marcador inespecífico de atopia, os níveis elevados de IgE total podem ser 

preditores mais confiáveis de resposta ao uso de corticoide nasal do que o TCLI na 

população idosa. Na nossa população, metade dos indivíduos com IgE total elevada também 

possuíam TCLI positivo.  

A associação entre asma e rinite alérgica é comum (Navarro et al., 2008). Há uma 

prevalência elevada de hiperresponsividade brônquica nos pacientes com rinite alérgica e 

até 90% dos pacientes com asma apresentam rinite alérgica. Os eventos clínicos 

relacionados à asma tendem a ser reduzidos com o uso de corticoide nasal para controle da 

rinite. Nos pacientes avaliados, 20% apresentam coexistência de rinite alérgica e asma. A 

resposta clínica com adição de corticoide nasal foi estatisticamente superior nestes 

indivíduos.  

O alvo terapêutico na rinite crônica é sempre o controle dos sintomas, e a dificuldade 

de atingi-lo está no fato de sua etiologia ser diversa. O uso de salina isotônica para irrigação 

nasal é o tratamento de escolha para redução da sensação de ressecamento de mucosa, 

limpeza de muco e crostas. Além disso, com o envelhecimento, há uma atrofia da mucosa 

nasal, levando a um aumento de espaço da cavidade nasal e, paradoxalmente, à sensação de 

obstrução nasal. A umidificação desta cavidade com salina é uma medida prática neste 

sentido. (Sahin-Yilmaz et al., 2006) 
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Uma limitação do estudo pode ser o tempo de tratamento de duas semanas. A 

literatura demonstra, porém, que esse período já é suficiente para produzir efeitos clínicos. 

(Scadding et al., 2008). Em nosso estudo, ambas intervenções resultaram em melhora 

significativa nas avaliações subjetivas da rinite quando comparados os dois momentos 

(antes e após a medicação) dentro de um mesmo grupo de tratamento, demonstrando que as 

duas semanas foram suficientes para produzir diferenças nas percepções da gravidade e 

qualidade da rinite.   

O tamanho da amostra é outra limitação importante do estudo, embora as diferenças 

de valores almejadas como desfechos primário e secundários que produzem diferenças 

estatísticas encontrem respaldo na literatura. Além disso, há o viés de seleção da amostra. A 

população do estudo são pacientes atendidos no ambulatório de alergia e imunologia do 

HUAP/UFF, referenciados por outras unidades de saúde da rede pública.                 

A ausência de informações sobre as condições ambientais do domicílio de cada 

paciente e a falta de um método que garanta que as medicações foram de certo utilizadas 

pelo participante também podem ser consideradas como limitações do estudo. 

  O estudo não demonstrou superioridade clínica da adição do corticoide nasal à 

salina em comparação ao uso isolado de salina nos idosos com rinite. No entanto, visto que 

a origem dos sintomas nasais nos idosos costuma ser multifatorial e os marcadores 

tradicionais parecem não ter o mesmo valor clínico que em indivíduos mais jovens, a 

elevação da IgE total pode ser um marcador promissor de resposta ao corticoide nasal na 

rinite do idoso, assim como a coexistência de asma.   
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7 CONCLUSÕES 

 

 O uso combinado de CE nasal e salina não demonstrou ser superior ao uso 

isolado da salina nasal com relação ao aumento de fluxo aéreo nasal, redução 

da gravidade dos sintomas e melhora da qualidade de vida de idosos com 

sintomas de rinite.  

 Os idosos com rinite acompanhados no ambulatório de Alergia e Imunologia 

do HUAP/UFF em sua maioria eram mulheres (77,5%), com média de idade 

de 71,7 anos, 70% tinham rinite não-alérgica e 12,5% eram asmáticos. Além 

disso, 2,5% eram tabagistas. A prevalência de IgE total elevada foi de 29,4%.  

 No que diz respeito aos valores de EVA, o uso combinado de corticoide 

nasal e salina foi superior no subgrupo com IgE total elevado quando 

comparado com aqueles com IgE total normal, assim como nos indivíduos 

asmáticos com rinite quando comparados com aqueles sem asma.  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

.  
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APÊNDICE 

 

Anexo 1  

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO: 

 
 

Título do projeto: Prevalência de rinite alérgica local em adultos e análise do perfil inflamatório na mucosa nasal. 

Pesquisador Responsável: José Laerte Boechat     

Pesquisadores participantes: Daniella Moore, Simone Pestana, Victor Cortes, Amanda Seba             

Instituição: Universidade Federal Fluminense              Telefone para contato: (21) 2629-9258. 

 

Nome do voluntário:_________________________________________________________________ 

Idade:____ anos                      RG: ________________________________________ 

Responsável legal:______________________________     RG do responsável legal:_______________ 

O (A) Sr. (Sra.) está sendo convidado (a) a participar do projeto de pesquisa ―Prevalência de rinite alérgica local em adultos e perfil 

inflamatório na mucosa nasal‖, de responsabilidade do pesquisador Professor José Laerte Boechat. 

 

Esta pesquisa tem como objetivo principal identificar a possível presença de rinite alérgica localizada apenas dentro da mucosa nasal 

naqueles pacientes adultos com sintomas de rinite e que tenham os testes de alergia negativos. Esta pesquisa é importante porque não 

existem estudos brasileiros sobre este assunto e o tratamento da rinite alérgica é diferente da não alérgica, sendo necessário identificar os 

casos em que a alergia só ocorre dentro do nariz.  

Além da coleta de sua história clínica e realização de exame físico, serão feitos testes de alergia na pele e no sangue. Após os resultados 

dos exames, aqueles pacientes que tiverem os testes negativos deverão ter uma data marcada para serem provocados com as substâncias 

que causam alergia, diretamente no nariz. Antes do teste e uma hora após as narinas serão lavadas com soro fisiológico e este deverá ser 

retido pelo paciente durante 10 segundos. A seguir o nariz deverá ser assoado e o soro será colhido.  Caso o volume seja inferior a 5 ml, o 

procedimento será repetido.  

Poderá haver coceira na pele, de curta duração, no local onde os testes de alergia forem positivos. Se a provocação com as substâncias que 

causam alergia no nariz for positiva, deverão ocorrer sintomas de rinite como coceira no nariz, espirros, coriza e entupimento. Não é 

esperado, mas há possibilidade distante de ocorrerem crises mais severas com inchaço nas pálpebras ou desconforto respiratório e chiado 
no peito se estas substâncias provocarem espasmo dos brônquios. Caso ocorram estas reações, elas serão prontamente atendidas pela 

equipe médica encarregada da provocação. 

Se forem identificados casos de alergia localizada apenas dentro do nariz, que os testes comuns de alergia não mostram, os pacientes 
poderão ter um tratamento mais adequado, com medicamentos para alergia. O conhecimento de casos deste tipo também poderá abrir 

campo para estudos futuros de vacinas de alergia para estes pacientes 

Quaisquer dúvidas do participante a respeito do estudo em relação aos procedimentos, riscos, benefícios e outros assuntos relacionados 
com a pesquisa ou com o tratamento individual serão prontamente esclarecidos no contato direto com os pesquisadores ou pelo telefone 

2629-9274 (Ambulatório de Alergia) ou 2629-9255 (Unidade de Pesquisa Clínica). 

A qualquer momento o participante, que será voluntário na pesquisa, poderá retirar o seu consentimento e deixar de participar do estudo, 
sem que nenhum prejuízo ocorra ao seu tratamento. Será mantido sigilo sobre a identidade do paciente e todas as informações obtidas 

serão confidenciais e se tornarão públicas de forma anônima, através de publicação científica em revistas nacionais ou estrangeiras e 

congressos médicos, a fim de difundir o conhecimento, impedindo o reconhecimento do participante. É importante frisar que este estudo 

não tem fins lucrativos, objetivando apenas o aumento de conhecimento na área médica. Havendo comprovação de que tenha ocorrido 

algum dano diretamente causado pela pesquisa, estará assegurado tratamento médico por parte do Hospital Universitário Antônio Pedro. 

Eu, ______________________________________, RG nº _____________________ declaro ter sido informado e concordo em participar, 
como voluntário, do projeto de pesquisa acima descrito. 

Niterói, _____ de ____________ de __________. 

___________________________________________________________________________ 
Nome e assinatura do paciente ou seu responsável legal                           

___________________________________________________________________________ 

Nome e assinatura do responsável por obter o consentimento 
_______________________                                         ____________________________ 

 

             Testemunha                                                                            Testemunha 
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Anexo 2  

 

SNOT-22  
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Anexo 3 

 

ESCALA VISUA ANALÓGICA 

 

 

 

 

 

Anexo 4  

 

PICO DE FLUXO INSPIRATÓRIO NASAL  
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Anexo 5  

 

AVALIAÇÃO CLÍNICA 
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Anexo 6  

 

PARECER DO COMITÊ DE ÉTICA 
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