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Introdução1.
O objetivo deste guia é otimizar o manejo de crianças, adolescentes e 

adultos com rinite alérgica (RA), promover o diagnóstico e tratamento ade-
quados e reduzir as variações desnecessárias no cuidado, diminuindo assim 
as situações onde o risco ultrapassa o benefício. Crianças abaixo de 2 anos 
de idade devem ser cuidadosamente assistidas, uma vez que a RA nesta po-
pulação é facilmente confundida com outras patologias nasais recorrentes 
como a rinite por vírus.

O nariz é um dos componentes das vias respiratórias e exerce importantes 
funções para uma respiração eficiente. É responsável pela limpeza, umidifica-
ção e aquecimento do ar inspirado. O nariz também possui um complexo me-
canismo de defesa, o qual, ao entrar em contato com alguma substância tóxica 
desencadeia uma resposta que impedirá esta substância de alcançar os pul-
mões. Todas essas funções ficam prejudicadas caso haja alterações, por exem-
plo, na integridade do epitélio nasal e no transporte e depuração mucociliar.

A Rinite Alérgica é uma inflamação da mucosa nasal caracterizada pela 
presença de um ou mais sintomas: congestão nasal e ocular, associados à 
hiperemia conjuntival, coriza, espirros e prurido. Os sintomas são induzidos 
por exposição a alérgenos com formação de anticorpos IgE específicos liga-
dos a receptores de alta afinidade nos mastócitos.

Estudos nacionais confirmam que a rinite alérgica afeta até 30% dos ado-
lescentes e até 25% dos escolares.

A inflamação alérgica inicia-se quando a pessoa inala substâncias às quais 
é alérgica, tais como ácaros e pelo de animais. Em indivíduos geneticamente 
predispostos, a interação do antígeno com a IgE ligada à parede dos mastó-
citos e basófilos gera liberação de mediadores da fase imediata da resposta 
alérgica que são responsáveis pelo quadro clínico da doença.

A fase tardia inicia-se após 4 a 8 horas da exposição ao alérgeno, sen-
do caracterizada pela infiltração eosinofílica da mucosa nasal. A inflamação 
alérgica será amplificada por vários mediadores como diversas interleucinas 
(IL-1, 3, 4, 5, 9 e TNF), moléculas de adesão (ICAMs e VCAMs), leucócitos, 
leucotrienos e produtos de eosinófilos (proteína básica principal, proteína 
eosinofílica) que induzem dano tissular através de ruptura da integridade da 
membrana basal na mucosa nasal. Acredita-se que ocorra remodelamento 
do epitélio nasal semelhante ao que ocorre no epitélio pulmonar.
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PROTOCOLO RINITE ALÉRGICA

• Prurido: nasal, ocular, palato, conduto auditivo;
• Coriza hialina;
• Espirros, salvas de espirros;
• Alteração: paladar, olfato e audição;
• Obstrução nasal, voz anasalada;
• Respiração oral, roncos noturnos, bruxismo;
• Odinofagia;
• Fungação, pigarro;
• Olheiras, Linha de Dennie-Morgan (prega ou ruga palpebral inferior)/
    prega no dorso do nariz;
• Cornetos edemaciados e pálidos;
• Palato em ogiva, má oclusão dentária.

Tabela 1  Sinais e sintomas de rinite alérgica

Tabela 2  Fatores desencadeantes da RA.

Aeroalérgenos

Ácaros da Poeira
Dermatophagoides pteronyssinus, Dermatophagoides farinae,
Blomia tropicalis

Fungos Cladosporium sp, Aspergillus sp, Alternaria sp e Penicillium notatum.

Baratas Blatella germanica e a Periplaneta americana

Animais Gato, cão, cavalo, hamster

Polens Gramíneas

Ocupacionais Trigo, poeira de madeira, detergentes, látex

Irritantes e poluentes

Intradomiciliares  Fumaça de cigarro, poluentes ambientais.

Extradomiciliares Ozônio, óxidos do nitrogênio e dióxido de enxofre.

A rinite alérgica pode ser desencadeada ou agravada principalmente pela 
exposição a aeroalérgenos, mas também pela exposição a mudanças brus-
cas de clima, inalação de irritantes inespecíficos (exemplo: odores fortes, 
gás de cozinha, fumaça de cigarro), inalação de ar frio e seco e ingestão de 
anti-inflamatórios em indivíduos predispostos.
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Co-morbidades3.

Tabela 3  Classificação da Rinite Alérgica

Classificação2.
A classificação que prevalece atualmente utiliza sintomas e parâmetros 

de qualidade de vida, e baseia-se na duração e na gravidade dos sintomas. 
Assim, de acordo com o Allergic Rhinitis and its Impact on Asthma (ARIA), a 
rinite pode ser intermitente leve; intermitente moderada/grave; persistente 
leve; persistente moderada-grave.

Frequência e duração dos sintomas Intensidade dos sintomas

Intermitente: < 4 dias por semana
                                            ou
                         < 4 semanas de duração (ano)

Leve
• Sono normal;
• Ati vidades normais (esporti vas, de 

recreação, na escola e no trabalho);
• Sem sintomas incômodos.

Moderada – Grave
• Sono anormal;
• Interferência nas ati vidades diárias, 

esporti vas e/ou de recreação;
• Difi culdades na escola e no trabalho;
• Sintomas incômodos.

Persistente: ≥ 4 dias por semana
                                           e
                      > 4 semanas de duração (ano)

Associação com conjuntivite
As queixas oculares da RA incluem prurido ocular, sensação de queima-

ção, fotossensibilidade, lacrimejamento, vermelhidão e edema palpebral. 
Lesões da córnea como ulceração, microerosões e o ceratocone podem 
ocorrer, pela intensidade e continuidade do prurido.

Embora sintomas leves a moderados da conjuntivite alérgica sejam frequen-
temente negligenciados, o tratamento da RA melhora  os sintomas oculares.

Associação com Síndrome do Respirador Oral 
Uma respiração bucal persistente em crianças pode resultar em anor-

malidade craniofacial (face alongada). Portanto o diagnóstico a tempo e 
o tratamento correto são importantes para se evitar deformidades e suas 
complicações.
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As alterações decorrentes da respiração bucal prolongada são:
• Aumento vertical do terço inferior da face;
• Arco maxilar estreito;
• Palato em ogiva;
• Halitose;
• Má oclusão dentária (mordida aberta, incisivos superiores protruídos);
• Lábio inferior evertido;
• Hipotonia dos elevadores de mandíbula e hipotonia lingual;
• Alterações da postura de língua em repouso, na deglutição e na fala;
• Alterações da mastigação e vocais;
• Alterações posturais.

Associação com Sinusite
A “rinossinusite  alérgica” é o termo que melhor nomeia a inflamação da 

mucosa nasal e sinusal ao mesmo tempo, explicada em parte pela continui-
dade da mucosa de revestimento do nariz e seios da face. Estudos epide-
miológicos encontraram incidência aumentada de rinite alérgica em pessoas 
com rinossinusite. Portanto, em pessoas com rinossusite crônica ou recor-
rente, principalmente com indicação cirúrgica, deve-se avaliar a presença e 
o tratamento adequado da rinite alérgica.

Os principais sintomas são: rinorreia purulenta anterior ou posterior, tos-
se diurna ou noturna, obstrução nasal, hiperemia e edema da mucosa nasal 
à nasoscopia e diminuição do olfato. Na fase aguda podem se associar ou-
tros sintomas como halitose, cefaleia febre e dor facial.

Associação com Otites
Em pessoas atópicas, a inflamação alérgica pode comprometer os extre-

mos da tuba auditiva, tanto na rinofaringe como na orelha média. As crian-
ças alérgicas têm particularmente maior propensão à disfunção tubária.

A confirmação da relação entre rinite alérgica e otites merece novos estu-
dos, assim como a relação da otite média, rinite alérgica e alergia à proteína 
do leite de vaca.

Associação com a Asma
Metade dos asmáticos têm RA e de 10 a 40% das pessoas com RA têm 

asma. A associação entre asma e RA é mais forte quando se observa a causa 
alérgica no desencadeamento dos sintomas asmáticos. Em crianças o risco de 
asma relaciona-se com a duração e a gravidade da RA. A RA predispõe o de-
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senvolvimento de asma em crianças bem como aumenta a chance de ter asma 
persistente na vida adulta e o aparecimento de asma alérgica na maturidade.

Além disso, a presença de dermatite atópica relacionada a alergia alimen-
tar antes dos quatro anos de idade é associada ao desenvolvimento poste-
rior de asma e RA, evolução conhecida como marcha atópica.

Diagnóstico4.
O diagnóstico da rinite alérgica na Atenção Primária é essencialmente clí-

nico, incluindo a história clínica pessoal e familiar de atopia e exame físico. 
Eventualmente os exames complementares podem ser úteis.

As provas diagnósticas, como teste alérgico de leitura imediata ou IgE es-
pecífica, somente devem ser pedidos em pacientes que não respondem ao 
tratamento habitual, podendo ajudar no diagnóstico diferencial.

No manejo inicial de pessoas com RA deve-se evitar a utilização de exa-
mes de imagem para confirmação do diagnóstico.

História e exame físico e da 
cavidade nasal compatíveis 
com rinite alérgica

Testes cutâneos (quando 
disponível) ou dosagem 
de IgE específica sérica

História e exame 
físico sugestivos de 

outras rinites

Exames
individualizados

Provocação nasal
(quando disponível)

Endoscopia
Métodos de imagem 
Citologia 
Bacterioscopia
Pesquisa de fungos
Culturas
Função mucociliar
Biópsia

Rinite Alérgica

+
+

-
-

Outras Rinites

Figura 1  Roteiro para diagnóstico das Rinites na atenção primária, secundária e terciária

Fonte: II Consenso Brasileiro sobre Rinites. Rev Bras Alerg Imunopatol. 2006;29(1):29-59
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• Descrição dos sintomas;
• Valorizar a congestão nasal;
• Relato de fatores desencadeantes e agravantes;
• História familiar de asma, rinite alérgica ou dermatite atópica;
• História social e características do ambiente domiciliar e do trabalho;
• História do uso de medicamentos (AAS, anti-inflamatórios não hormonais, drogas 

anti-hipertensivas, descongestionantes tópicos nasais;
• História de doenças ou condições associadas (hipotireoidismo, gravidez);
• Presença de comorbidades (rinossinusites, otite média, asma, conjuntivite, hiper-

trofia de adenóides, apnéia do sono);
• Estigmas atópicos (linha de Dennie-Morgan, sinal de Hertog, face de respirador oral, 

pitiríase alba);
• Mucosa nasal hiperemiada ou pálida;
• Hipertrofia de conchas nasais;
• Descarga mucóide ou rinorréia hialina;

Tabela 4  Anamnese e achados clínicos que orientam para o diagnóstico da rinite alérgica

Figura 2  Avaliação Clínica da rinite alérgica

Anamnese  
• Rinorréia/Coriza        
• Obstrução 
• Prurido                                                          

Espirros
Rinorréia
Prurido
Obstrução nasal
Ritmo diurno
Conjuntivite

Especialmente em salvas
Aquosa
Sim
Variável
Piora de dia, melhora á noite
Frequentemente presente

Poucos ou nenhum
Espessa
Não
Frequentemente intensa
Constante, dia e noite. Pode piorar à noite
Rara

Dois ou mais sintomas 
com duração › 1 hora 
na maioria dos dias

Perfil predomina prurido                              Perfil predomina obstrução                       

Adaptado de Weber, Allergic rhinitis. Prim Care Office Pract.2008;35:1-10.
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Diagnóstico diferencial5.

Testes alérgicos positivos Testes alérgicos negativos

Rinite alérgica Rinite não alérgica

Persistente
Intermitente
Persistente com exacerbações

Infecção (rinossinusites virais, bacterianas)
Alterações sistêmicas (imunodefi ciências, 
hipoti reoidismo, fi brose císti ca)
Medicamentosa
(agonistas α adrenérgicos: descongesti onantes tópicos)
RENA: rinite eosinofí lica não alérgica

Tabela 5  Diagnóstico diferencial baseado em testes complementares

Sintomas agudos Sintomas crônicos

IVAS (viral/bacteriana) Alergia respiratória

Corpo estranho Infecções recorrentes/persistentes

Trauma
Alteração anatômica congênita/ desvio de septo/ 
outras doenças não alérgicas

Tabela 6  Diagnóstico diferencial baseado na duração dos sintomas

6.1. Atribuições de toda a equipe de atenção à criança,
      adolescente, Adulto/Idoso e Gestante(ESF e NASF)

• Reconhecimento e captação de toda pessoa que apresente:
• Utilização frequente de serviços de urgência para tratamento de 

crise de chieira e/ou sinusites;
• Utilização excessiva de medicamentos em gotas nasais usados para 

desobstrução nasal;
• Internação prévia por pneumonia ou asma;
• Episódios frequentes de “sinusites”;
• Sinusites de repetição;
• Indicação ou realização de cirurgias de amígdalas ou adenóides;

Atribuições da equipe de saúde da família6.
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6.2. Atribuições do enfermeiro

• Reconhecimento de indivíduo que apresente rinite persistente, usuá-
rio do centro de saúde. 

• Nas crianças e adolescentes com rinite persistente em uso de medi-
cação nasal, verificar sempre a adesão ao tratamento e a técnica de 
uso (uso correto do espaçador/spray, com a boca fechada, no caso da 
medicação inalatória oral e a aplicação correta dos sprays nasais) em 
todas as visitas ao centro de saúde. Verificar também a técnica de uso 
do soro fisiológico para limpeza e umidificação nasal;

• Esclarecer sobre os possíveis efeitos colaterais  dos medicamentos tó-
picos nasais, tais como, efeitos locais eventuais que incluem sensação 
de queimação e irritação das narinas. Poderá ocorrer ressecamento 
da cavidade nasal.

• Orientar técnica correta de uso da medicação nasal
• Verificar com o responsável pela criança a maneira e a frequência da 

limpeza do espaçador (se usar);

• Roncos e dificuldade para respirar principalmente à noite, que 
frequentemente baba no travesseiro ou tenha sintomas sugesti-
vos de apnéia (pausa respiratória maior que 20 segundos, acom-
panhada de sintomas de sufocamento);

• Sonolência excessiva diurna, acompanhada ou não de dificuldade 
no aprendizado escolar;

• Atraso na aquisição de leitura fluente, troca de sílabas, déficit na 
concentração e raciocínio matemático;

• Déficit auditivo ou colocação de tubos de ventilação nos ouvidos;
• Dentes desalinhados, mordida cruzada;
• Crises recidivantes de manchas e coceira pelo corpo, sugestivo de 

dermatite atópica;
• Orientação das mães sobre a rinite alérgica e sua associação com a 

asma (medidas preventivas e tratamento) através de grupos operati-
vos com estímulo para autocuidado e participação ativa da criança/
adolescente e família;

• Propiciar atendimento compartilhado;
• Os profissionais da ESF devem ofertar o tratamento de cessação do 

tabagismo para os fumantes identificados na família.
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6.3. Atribuições do médico generalista

• Acompanhar e monitorar clinicamente os pacientes com rinite de 
acordo com a classificação (Figura 2):

• Rinite intermitente leve – consultas de 6 em 6 meses;
• Rinite intermitente moderada-grave – consultas de 3 em 3 meses 

ou sob demanda;
• Rinite persistente leve – consultas de 2 em 2 meses;
• Rinite persistente moderada-grave – consultas de 1 em 1 mês.

• Orientar técnica de uso da medicação e reavaliar em toda consulta o 
controle aos agentes desencadeantes;

• O generalista deverá avaliar adesão adequada ao tratamento, uso 
correto do medicamento, avaliar abusos ou usos excessivos e até a 
suspensão do tratamento antes da avaliação médica;

• Discutir com o pediatra de apoio os casos duvidosos, de difícil contro-
le, o diagnóstico diferencial e em todos os casos de resposta insatis-
fatória ao tratamento;

• Orientar medidas de controle ambiental (ANEXO 1);
• Realizar ou encaminhar grupos operativos de autocuidado.

• Orientar em toda a oportunidade sobre o controle ambiental.
• Prescrição do soro fisiológico com aplicação com seringas (5ml em 

cada narina)  sempre que necessário;
• Orientar medidas de controle ambiental (ANEXO 1).
• Realizar grupos operativos de autocuidado.

6.4. Atribuições do médico de apoio

• Ser apoio para o médico generalista organizando na agenda espaços de 
discussão dos casos de diagnóstico duvidoso e de difícil controle.

• Organizar na agenda atendimentos compartilhados com o médico 
generalista (atendimento em conjunto) para orientá-lo sobre anam-
nese, exame físico, conduta adequada;

• Estimular que a Equipe de Saúde de Família conheça seus pacientes  
que apresentem quadro de rinite ou sejam também asmáticos  e os 
acompanhe de forma adequada;
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6.5. Atribuições do ACS

6.6. Atribuições do NASF 

“Visitas domiciliares ás famílias” de seu território com diagnóstico inicial 
de rinite ou asma persistente para conhecimento e orientação das condições 
ambientais do domicílio e fatores desencadeantes, além dos aspectos relati-
vos à dinâmica familiar, nutrição e outros.

• Apoiar as Equipes de Saúde da Família no cuidado de pessoas que se 
apresentem com quadro de rinite de difícil controle;

• Disponibilizar espaços de discussão dos casos de diagnóstico duvido-
so e/ou de difícil controle nas reuniões de equipe;

• Nos casos graves, organizar na agenda atendimentos compartilhados 
do fisioterapeuta ou farmacêutico com o médico generalista (aten-
dimento em conjunto) para orientá-lo sobre condutas adequadas a 
partir do conhecimento técnico específico da fisioterapia,  da fonoau-
diologia, da assistência farmacêutica ou de outra categoria do NASF 
que se fizer necessária;

• Disponibilizar agenda do farmacêutico para orientação do uso corre-
to de medicamentos e acompanhamento dos efeitos adversos que 
possam surgir;

• Contribuir nas orientações de controle ambiental dos casos atendidos;
• Participar de grupos educativos para crianças com rinite alérgica e suas fa-

mílias, independente da gravidade do caso, com foco no manejo da rinite.

6.7. Atribuições do gerente de centro de saúde

Organização do processo de trabalho no centro de saúde de modo a promo-
ver o apoio matricial do médico especialista para com a equipe, especialmente 
o generalista.

• Dar treinamento para as equipes da unidade de saúde com base no 
Guia de manejo às pessoas com rinite alérgica;

• Participar de grupos operativos.
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Objetivos do tratamento das pessoas com rinite e asma7.
• Reduzir o risco da doença e co-morbidades;
• Prevenir crises recorrentes de asma e minimizar a necessidade de 

visitas de emergência e hospitalização;
• Diminuir prejuízo na qualidade de vida;
•  Prover um tratamento otimizado, com mínimos ou ausentes eventos 

adversos.

8.1. Educação para o autocuidado

Manejo das pessoas com rinite alérgica8.

Diante de uma doença crônica que acomete a pessoa desde os primeiros 
anos de vida cujos desencadeantes e agravantes se encontram no próprio 
domicílio, é cada vez mais importante envolver o alérgico e sua família nas 
mudanças e intervenções propostas para controle da doença. Decisões pes-
soais não podem ser abordadas sem uma escuta qualificada, respeitando-
-se as visões e demandas individuais. No entanto, atividades informativas 
podem ser incluídas na agenda da UBS de forma mais criativa possível, utili-
zando todas as ferramentas disponíveis, como folhetos, cartazes, atividades 
recreativas e esportivas, material audiovisual, etc. e não só uma abordagem 
centrada na consulta de um único profissional da saúde.

8.2. Evitar os alérgenos – intervenções no ambiente

Diversos fatores ambientais são agentes importantes na precipitação e 
exacerbação de sintomas alérgicos respiratórios.

As medidas de controle ambiental são fundamentais para prevenção, 
controle dos sintomas de alergia respiratória e mesmo na redução do uso 
das medicações.

As principais medidas de controle ambiental estão destacadas no anexo 
1 no final deste documento.
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8.3. Tratamento adjuvante

Lavagem nasal com solução salina
As soluções salinas isotônicas (solução fisiológica a 0,9%) são empregadas 

no tratamento de afecções nasais agudas e crônicas. Têm a capacidade de 
aliviar a irritação tecidual, umedecer a mucosa e auxiliar na remoção de se-
creções, aliviando temporariamente a obstrução nasal e melhorando o olfato.

Existem evidências de que certos conservantes utilizados em soluções sa-
linas, como o cloreto de benzalcônio, podem acarretar irritação da mucosa, 
agravando a rinossinusite.

8.4. Tratamento Medicamentoso

O tratamento medicamentoso é baseado no uso isolado ou associado de 
anti-histamínicos (antiH1) e de corticoides tópicos nasais. Ocasionalmente, 
há necessidade do uso de descongestionantes nasais por tempo limitado. 
Outros fármacos que podem ser utilizados são o cromoglicato dissódico, an-
tileucotrienos e brometo de ipratrópio.

Os antiH1 são efetivos no controle do prurido, espirros e coriza, mas não são 
eficazes no alívio da congestão nasal. Os anti-histamínicos clássicos ou de primei-
ra geração (hidroxizina, dexclorfeniramina, fenotiazina) atravessam a barreira, 
causam sedação, e por isso  devem ser evitados. Os antiH1 de segunda geração 
(loratadina, cetirizina, levocabastina, azelastina, epinastina, ebastina, fexofenadi-
na, e outros) tem efeito mais prolongado, menor penetração no sistema nervo-
so central e mínimo efeito anticolinérgico. Os antiH1 de uso tópico (azelastina e 
levocabastina) aliviam os sintomas dependentes da ação da histamina, mas não 
atuam sobre a obstrução nasal e podem ser usados a partir dos 6 anos de idade.

Os descongestionantes sistêmicos reduzem a congestão nasal pela ação 
alfa-adrenérgica; estão disponíveis para livre venda em farmácias em asso-
ciação com anti-histamínicos e a pseudoefedrina é a droga mais frequen-
temente usada. Os descongestionantes orais podem causar nervosismo, 
insônia, irritabilidade e palpitação. Descongestionantes tópicos devem ser 
evitados pelo seu efeito rebote e risco de rinite medicamentosa, com piora 
da congestão nasal. Os descongestionantes tópicos nasais devem ser usa-
dos no máximo por cinco dias. Tais medicamentos devem ser evitados em 
lactentes pelo risco de intoxicação grave. Devem ser evitados, também, em 
idosos pelo risco de hipertensão e retenção urinária.
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O cromoglicato dissódico para uso nasal é bem tolerado e tem ação anti-
-inflamatória, além de perfil de segurança favorável devido a mínima ab-
sorção tópica; os inconvenientes incluem a necessidade de no mínimo 4 
aplicações ao dia, inicio lento do efeito (2 a 4 semanas), pouca atuação na 
congestão nasal, o que pode dificultar a aderência ao tratamento.

O montelucaste - antagonista de leucotrieno - não deve ser medicamento 
de primeira linha no tratamento da RA. Pode ser indicado nas pessoas com 
quadros associados de RA e asma.

Os corticóides tópicos nasais são eficazes para o alivio de todos os sin-
tomas da rinite alérgica. Os corticóides intranasais têm início de ação em 
trinta minutos e pico de várias horas com eficácia máxima notada após 2 a 
4 semanas de uso. Do ponto de vista clinico, todas as formulações de cor-
ticóide tópico nasais disponíveis são eficazes, as diferenças são observadas 
quanto à potência tópica e biodisponibilidade sistêmica, sujeitas a variações 
no metabolismo de inativação hepática de primeira passagem das diferentes 
formulações, o que implica em diferenças na razão de efeito terapêutico e 
sistêmico entre as drogas. Vide tabela 5.

Os esteróides intranasais são uma opção terapêutica efetiva e segura 
para a rinite alérgica, com a vantagem da aplicação tópica minimizar a pro-
babilidade de ocorrência de efeitos sistêmicos. Apesar disso, todos os cor-
ticosteroides de uso tópico são absorvidos e exibem efeitos sistêmicos, na 
dependência da dose e da formulação empregada. Veja na tabela 8 os prin-
cipais efeitos colaterais dos corticoides nasais.

O uso destas medicações em crianças pode gerar preocupação para com 
os efeitos colaterais, potencializados pelo uso prolongado e muitas vezes em 
associação ao corticóide por via inalatória para o tratamento de asma, em 
especial os efeitos sobre o crescimento linear. 

O efeito dos corticoides nasais, diferentemente daquele dos vasocons-
tritores nasais, não é imediato. Para obtenção do efeito terapêutico eficaz, 
necessita-se utilização contínua, até conseguir o efeito terapêutico máximo. 
Recomenda-se então, diminuir para a menor dose possível, para controlar 
os sintomas. Deve-se tentar suspender a medicação, sempre que possível.

O uso de esteroides sistêmicos por via oral podem ser usados em casos 
muito graves, por no máximo cinco dias, pois podem acarretar efeitos cola-
terais graves que podem não ser reversíveis e causar supressão da função 
adrenocortical, se utilizados por período prolongado.

Não são recomendados:
• Dexametasona em gotas nasais;
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Medicação Idade
Biodisponibilidade 

sistêmica

Beclometasona ≥ 6 anos 40%

Budesonida ≥ 6 anos 21%

Ciclesonida ≥ 6 anos 0,1%

Medicação Idade
Biodisponibilidade 

sistêmica

Fluti casona ≥ 2 anos ‹ 1%

Mometasona ≥ 2 anos ‹ 1%

Triancinolona ≥ 6 anos ND

Tabela 7  Formulações disponíveis de corticóide tópico nasais

ND: não disponível

• Injeções intranasais de corticosteroides;
• Aplicação intramuscular de corticosteroide de depósito;
• Descongestionantes orais.

* hipotálamo-hipófi se-adrenal

Efeitos locais Efeitos sistêmicos

• irritação local
• sangramento
• perfuração septal

• interferência no eixo HPA*
• efeitos oculares
• efeitos sobre o crescimento
• reabsorção óssea
• efeitos cutâneos

Tabela 8  Efeitos colaterais dos glicocorticoides para uso tópico nasal.

8.5. Imunoterapia específica

É indicada para pacientes não controlados com a farmacoterapia conven-
cional, em pacientes que não desejam fazer uso de medicação contínua ou 
naqueles pacientes nos quais os possíveis efeitos colaterais indesejados pos-
sam ser potencializados. Também nos casos onde não é possível afastar o 
alérgeno. Deve ser realizada em pacientes comprovadamente sensibilizados 
através de testes cutâneos ou IgE específica,  por profissionais capacitados 
(alergologistas) e em locais aptos a tratar eventuais reações sistêmicas.

O tratamento dos sintomas da conjuntivite alérgica inclui compressas 
com água filtrada gelada, colírios de lágrima artificial  e uso de colírios à 
base de anti-histamínicos.

O uso de colírios à base de corticosteroides deve ser monitorado pelo oftal-
mologista  pela possibilidade de efeitos adversos como glaucoma e catarata.
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8.6. Cirurgia

 A cirurgia de redução do corneto inferior é indicada em poucas pessoas, 
sendo rara sua indicação em crianças.

Algumas drogas são eficazes no tratamento da asma e da rinite como os 
glicocorticoides e antileucotrienos. Embora os antiH1 sejam mais eficientes 
para rinite, eles não são contra-indicados no tratamento do paciente com 
asma. O tratamento precoce ou prevenção da rinite pode prevenir a ocor-
rência de asma ou gravidade dos sintomas brônquicos. A estratégia unificada 
de tratamento, ou seja, a inalação nasal de corticóide inalatório para o tra-
tamento de rinite alérgica e asma, consiste no uso do aerossol dosimetrado 
administrado através de inalação nasal, com auxílio de máscara facial acopla-
da a espaçador valvulado de grande volume. ESTA ESTRATEGIA APRESENTA 
VANTAGENS COMO MELHORA DA ADESÃO, DO CUSTO E DOS EFEITOS CO-
LATERAIS DO TRATAMENTO DE PACIENTES COM ASMA E RINITE ALÉRGICA.

Vias aéreas unidas: estratégia unificada de tratamento9.

10.1. Idosos

Considerações específicas em situações especiais10.

A rinite nos idosos raramente tem causa alérgica; é geralmente provo-
cada por mecanismos não alérgicos, como o desequilíbrio autonômico ou 
sequela de distúrbios nasais prévios e do uso de medicamentos.

Um dos melhores exemplos de hiper-reatividade nasal nesta faixa etária 
é o “gotejamento nasal do idoso”, caracterizada por rinorreia aquosa clara e 
profusa, que ocasiona um gotejamento retronasal. Nesses casos, a instilação 
de brometo de ipratrópio pode ser benéfica.

Rinite de causa alérgica também pode estar presente, sendo recomen-
dável cautela na escolha terapêutica, devido à idade. Nos idosos os anti-
-histamínicos de segunda geração são considerados mais seguros que os 
anti-histamínicos de primeira geração, que podem ser causa de retenção 
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10.2. Gestantes

Obstrução nasal e rinorreia podem ocorrer na gestante e costumam de-
saparecer rapidamente após o parto. A rinite alérgica pode potencialmente 
melhorar, piorar ou até mesmo ficar inalterada durante a gestação. O trata-
mento deve ser cauteloso nesta fase. No tratamento da gestante, podem ser 
usados a dexclorfeniramina, loratadina e a budesonida nasal. Na presença 
de rinite infecciosa bacteriana durante a gravidez, a amoxicilina deve ser o 
antibiótico de primeira escolha.

11. Medicações disponíveis na rede SUS/BH

1. Loratadina comprimido de 10 mg e solução de 1 mg/ml
 • Crianças maiores de 2 anos e < 30 kg: 5 mg/dia
 • Adultos e adolescentes maiores de 12 anos e > 30 kg: 10 mg/dia

2. Desloratadina xarope 0,5 mg/ml
 • 6 meses a 1 ano, 11 meses e 29 dias: 1 mg/dia

3. Maleato de dexclorfeniramina solução oral 0,4 mg/ml
 • Uso preferencial em gestantes 2 a 6 mg ao dia, de 8/8 horas
 • Dose máxima:12 mg ao dia
 
4. Budesonida suspensão nasal spray 50 μg /dose

• Dose 64 a 400 μg /dia
• Maiores de 6 anos, adolescentes, adultos e idosos: 1 a 2 jatos 

em cada narina de 12/12horas

5. Mometasona nasal aquoso 50μg/dose
• Dose para crianças de 2 a 5anos, 11 meses e 29 dias: 1 jato em 

cada narina 1 vez ao dia

urinária e distúrbios na acomodação visual. Vasoconstritores, especialmente 
sistêmicos, mais frequentemente promovem efeitos colaterais cardiovascu-
lares, do sistema nervoso central e retenção urinária.
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6. Furoato de fluticasona suspensão nasal 27,5 microgramas/dose.
• Dose para crianças de 2 a 5anos 11meses e 29 dias: 1 a 2 jatos 

em cada narina 1 vez ao dia.

Técnica adequada para uso da medicação spray nasal:
1) Antes do uso, lave as narinas com solução fisiológica e assoe suavemente;
2) Agite o frasco e remova a tampa;
3) Segure o frasco na posição vertical, mantendo o polegar na sua base 

e colocando os dedos médio e indicador em torno do bico aplicador;
4) Se estiver usando pela primeira vez, dispare a válvula até que ocorra 

a liberação uniforme do medicamento;
5) Incline levemente a cabeça para baixo, como se estivesse lendo um livro;
6) Introduza a ponta do aplicador na narina, direcionando-a para a pa-

rede lateral (lado de fora)da narina e pressione para disparar o jato; 
Tenha o cuidado de aplicar com a mão esquerda na narina direita. 
Depois, utilize a mão direita para aplicar na narina esquerda. Assim, 
o jato disparado não atingirá o septo nasal;

7) Repetir o procedimento na outra narina;
8) Limpe o aplicador e guarde tampado a fim de proteger o aplicador.

Critérios de encaminhamento
As pessoas com má resposta ao tratamento e/ou existência de comorbi-

dades que gerem dúvida no manejo devem ser encaminhadas ao alergista, 
otorrinolaringologista e ao  pneumologista.
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Sintomas intermitentes Sintomas persistentes

Leve Moderada-Grave Leve Moderada-Grave

Sem ordem de preferência
Anti-histamínico oral
Anti-histamínico nasal
e/ou descongestionante 
oral ou antileucotrieno

Sem ordem de preferência
Anti-histamínico oral
Anti-histamínico nasal
e/ou descongestionante oral
ou corticóide nasal
ou antileucotrieno
ou cromoglicato

Melhora: Continue por um mês
Falha: Considere como 
quadro de Rinite Persistente 
Moderada-Grave

Na rinite persistente,
avaliar após 2-4 semanas 

de tratamento

Em ordem de preferência
Corticóide nasal
Anti-histamínico oral ou
Antileucotrieno

Reduzir as doses e 
continuar o tratamento 
por 2 meses.

Evitar irritantes e estimular intervenções no ambiente se necessário
Se conjuntivite, adicione  Antihistamínico oral ou ocular ou cromoglicato ocular

Considerar Imunoterapia específica

Rever paciente
após 2-4 semanas

Melhora

Falha

Reveja diagnóstico
Aderência e presença de infecção ou outras causas

Obstrução?
Adicione desconges-
tionante ou corticóide 
oral (por até cinco dias)

Adicione ou aumente a dose do corticóide nasal     

Rinorréia?
Adicione brometo 
de ipatropium

Coceira / espirro?
Acresentar
Anti-histamínico oral

Falha

Encaminhe para o especialista

Afastar asma especialmente em pacientes com rinite grave e/ou persistente

Figura 3   Manejo das pessoas com Rinite Alérgica
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ANEXO 1 - Orientações relacionadas ao ambiente
para crianças e adolescentes alérgicos

12.

• As mudanças no ambiente para a melhora clínica de crianças e adoles-
centes com alergia deve considerar as suas condições e necessidades, 
bem como de suas famílias. Para um resultado satisfatório, as orien-
tações devem ser abrangentes, porém gradativas, simples e singula-
res. Além das orientações para o domicílio, creches e escolas também 
devem ser envolvidas. Com a conscientização, o envolvimento da fa-
mília e da comunidade, outras mudanças poderão ser incentivadas 
como parte de um amplo e contínuo processo educacional;

• A poeira domiciliar é composta por uma mistura de substâncias iner-
tes e de matéria viva, como fibras de tecidos, poluentes, restos ali-
mentares, ácaros, bactérias, descamação do epitélio humano, insetos, 
fragmentos de animais domésticos, mofo e baratas. Proteínas alergê-
nicas estão presentes e epitélio de animais com pelo, ácaros e insetos. 
As partículas de ácaros constituem a principal fonte de alérgenos do-
miciliares. Os ácaros se desenvolvem preferentemente em ambientes 
úmidos, alimentam-se de epitélio descamado, mofo e de restos ali-
mentares. Ambientes com carpetes e estofados são propícios à pro-
liferação de ácaros. Os alérgenos de animais domésticos provem do 
epitélio descamado, pelo e excretas;

• As baratas constituem uma importante fonte de alérgenos nos cen-
tros urbanos e a sensibilidade a elas está associada a risco de asma 
de maior gravidade;

• Os poluentes domiciliares (fumaça de cigarro) e extradomiciliares (par-
tículas de diesel) atuam como potencializadores da alergia respiratória, 
além de precipitadores de sintomas. A inalação passiva de tabaco, espe-
cialmente em ambientes fechados (domicílio), representa principalmen-
te para a criança, uma causa de desencadeamento ou piora de doença 
de doença respiratória. A inalação de fumaças, poluição, gases, aeros-
sóis, perfumes e odores podem, em alguns casos, provocar asma e rinite.

As principais medidas a serem orientadas no ambiente são:

• Escolher o lugar mais arejado e quente para colocar a cama do pa-
ciente alérgico, evitando deixá-la encostada na parede;

• Abrir as janelas da casa e do lugar de dormir pelo menos uma hora por dia;
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• O quarto deve ser simples, sem tapetes e carpetes, evitando móveis 
e objetos desnecessários que possam juntar pó;

• As cortinas devem ser leves e lavadas com freqüência;
• Sempre que possível, conservar roupas, livros e objetos dentro de 

armários fechados;
• Evitar levantar muito pó durante a limpeza da casa. Fazer a limpeza 

diária da casa e dos móveis com pano úmido;
• Travesseiros e colchões devem ser encapados com capa impermeável;
• Evitar roupas e cobertores de lã. Lavar cobertores e colchas a cada 

duas semanas ou recobrir com tecido de fácil lavagem, e colocá-los 
no sol sempre que possível, assim como colchões e travesseiros;

• Não andar em lugares empoeirados como porões e depósitos;
• Eliminar brinquedos de tecido, principalmente de pelúcia;
• Evitar ter animais de pelo ou penas dentro de casa, e caso tenha, 

mantê-los limpos e intensificar a limpeza da casa;
• Evitar odores fortes (perfumes, ceras, desinfetantes);
• Evitar contato com pó, talco e giz;
• Não deixar plantas dentro de casa;
• Não permitir que fumem perto do paciente e abolir o cigarro dentro 

de casa.
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