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Resumo 

 

 Objetivos: Comparar a avaliação objetiva da obstrução nasal, mensurada 

por rinometria acústica (RnA) (volume dos cinco primeiros centímetros da 

cavidade nasal, V5) e rinomanometria anterior ativa (RMAA) (resistência nasal 

total, RNT), com a avaliação subjetiva dada pelo escore de obstrução (EO, escala 

de 0 a 10) em crianças e adolescentes com rinite alérgica e controles. Método: 

Trinta pacientes, entre sete e 18 anos, com rinite alérgica persistente e trinta 

controles participaram do estudo. As variáveis objetivas foram mensuradas em 

triplicata e de acordo com recomendações mais utilizadas. O EO foi referido para 

a cavidade nasal total e para as narinas em separado. RNT, V5 e EO foram 

mensurados nos momentos basal e após indução de obstrução nasal (100% 

aumento RNT após provocação nasal com histamina). Os pacientes com rinite 

alérgica foram tratados com corticosteroide tópico nasal (mometasona 100 

mcg/dia por 15 dias) e avaliados 21 (±5) dias após. Resultados: Houve 

correlações significantes e negativas entre RNT e V5 em todos os grupos e 

situações de avaliação. Os valores de r encontrados variaram de -0,73 a -0,32, 

sendo a correlação encontrada no grupo rinite, no momento basal, na avaliação 

da narina mais obstruída a mais forte (r= -0,727). Para a cavidade nasal total não 

houve correlação significante entre EO e RNT e entre EO e V5 em todos os 

momentos estudados. Em relação à narina mais obstruída, verificamos correlação 

significante e negativa para EO e RNT (r= -0,51) e significante e positiva para EO 

e V5 (r= 0,29), avaliando-se o grupo total no momento basal. Não houve 

diferenças nítidas nos coeficientes de correlação encontrados nos paciente e nos 

controles. Os coeficientes de correlação não se alteraram após a indução de 

obstrução nasal e após tratamento com corticosteroide nasal. De forma 

semelhante, as crianças mais novas apresentaram coeficientes de correlação 

semelhantes aos dos adolescentes mais velhos. Conclusões: Assim como já fora 

descrito para adultos, a avaliação objetiva da obstrução nasal por RnA (V5) e 

RMAA (RNT) não apresentou correlação significativa em relação à avaliação 

subjetiva (escore de obstrução), em crianças e adolescentes, ao avaliar-se a 
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cavidade nasal como um todo, fato que ocorreu na avaliação unilateral da 

cavidade nasal. Houve forte correlação entre as avaliações objetivas. A presença 

de doença nasal crônica (rinite alérgica) não interferiu na correlação entre as 

avaliações objetivas e subjetivas da obstrução nasal. A indução aguda de 

obstrução nasal, o tratamento com corticosteroide nasal e a idade também 

parecem não induzir alterações nessa correlação. Sugere-se, portanto, utilidade 

no acréscimo de um método objetivo para avaliação da obstrução nasal nas 

pesquisas em rinologia e, na sua impossibilidade, a avaliação das narinas em 

separado. 
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1- FUNDAMENTAÇÃO CIENTÍFICA 

 

1.1 Rinite Alérgica 

A rinite alérgica pode ser definida como a inflamação da mucosa nasal 

mediada por IgE, induzida após exposição a alérgenos. Clinicamente a rinite 

alérgica caracteriza-se pela tétrade de sintomas: coriza anterior ou posterior, 

espirros, prurido e obstrução nasal, reversíveis espontaneamente ou após 

tratamento (Bousquet et al, 2008). Sintomas oculares como lacrimejamento, 

hiperemia conjuntival e prurido podem estar presentes (Meltzer et al, 1998).  

Habitualmente, os sintomas da rinite ocorrem por mais de dois dias 

consecutivos com duração maior que uma hora (Bousquet et al, 2008). Entre 

os sintomas o que mais frequentemente causa incômodo é a obstrução nasal 

(Lai & Corey, 1993; Sipilä et al, 1995; Yaniv et al, 1997; Panagou et al, 1998; 

Prifts et al, 2006; André et al 2009). Outros sintomas como drenagem nasal 

posterior, infecções de vias aéreas superiores de repetição, principalmente 

rinossinusites, roncos, voz anasalada, epistaxe de repetição, cansaço crônico, 

cefaleia, tosse crônica e alterações do olfato podem estar presentes (Bousquet 

et al, 2001; Nathan et al, 2005).  

A rinite alérgica associa-se a prejuízos na qualidade de vida, no trabalho 

e na produtividade escolar. Distúrbios de sono, problemas emocionais e do 

funcionamento social são também verificados (Ciprandi et al, 2008). Isto explica 

porque mais recentemente a rinite alérgica foi classificada segundo a iniciativa 

ARIA (Allergic Rhinitis and its Impact on Asthma) pela frequência e intensidade 

dos sintomas em: intermitente quando os sintomas estão presentes menos de 

quatro dias por semana ou há menos de quatro semanas ou persistente 

quando os sintomas estão presentes mais de quatro dias por semana e há 

mais de quatro semanas consecutivas, e ainda em leve quando não há 

interferência na qualidade do sono ou nas atividades diárias, sem diminuição 

da qualidade de vida do paciente ou moderada-grave quando quaisquer destes 

itens forem comprometidos (Bousquet et al, 2008). 

A rinite alérgica é problema de saúde mundial que atinge todos os 

países, todos os grupos étnicos e todas as idades. A prevalência de rinite 

alérgica aumentou consideravelmente durante os últimos 50 anos e em 
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algumas localidades relata-se que mais de 50% dos adolescentes manifestam 

sintomas de rinite alérgica. Estima-se que mais de 500 milhões de pessoas ao 

redor do mundo tenham rinite alérgica (Bousquet et al, 2008). 

Trata-se da doença alérgica mais prevalente na faixa etária pediátrica 

segundo dados nacionais, obtidos com o International Study of Asthma and 

Allergies in Childhood (ISAAC), que indicam prevalência de rinite variando 

entre 10% e 47%, dependendo da definição empregada e da faixa etária 

estudada (escolares ou adolescentes) (Solé et al, 2007).  

Durante muito tempo a rinite alérgica foi considerada uma doença de 

menor importância, devido à sua baixa morbimortalidade e baixo impacto 

econômico direto. Indiretamente, no entanto, os custos são substanciais 

(Bousquet et al, 2001). Nos últimos anos, sua importância vem crescendo, não 

só por conta de suas complicações como também pelo impacto negativo sobre 

a qualidade de vida, e sua associação com outras doenças (Bousquet et al, 

2001; Meltzer, 2001; Wilson et al, 2003). Aproximadamente 15% das crianças 

com idades entre seis e sete anos e adolescentes de 13 e 14 anos apresentam 

alguma interferência nas atividades diárias decorrentes de sintomas nasais 

(Solé et al, 2007).  

A associação entre a rinite alérgica e a asma é bastante relatada 

(Bousquet et al, 2001). As duas doenças estão presentes na maioria dos 

pacientes e apresentam muitas semelhanças em sua epidemiologia, 

fisiopatologia e em seus fatores desencadeantes e agravantes. Estudos prévios 

já demonstraram que o tratamento adequado da rinite alérgica diminui a 

gravidade da asma, assim como reduz o custo do seu tratamento (Bousquet et 

al, 2001). Asmáticos com rinite alérgica tendem a apresentar maior grau de 

hiperreatividade brônquica, maior número de crises, crises mais graves e maior 

frequência de sintomas noturnos (Solé et al, 2005).  

 

1.2 Obstrução nasal 

A sensação de congestão nasal é um sintoma comum que afeta a 

maioria dos pacientes com rinite, sendo altamente variável em intensidade 

(Panagou et al, 1998). É a queixa mais comum na rinologia (Sipila et al, 1995) 

e apresenta-se como um problema clínico complexo por envolver fatores 

estruturais, de mucosa e até psicológicos (André et al, 2009).  
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A obstrução nasal, por definição, é uma restrição objetiva ao fluxo aéreo 

na cavidade nasal (van Spronsen et al, 2008), e ocorre quando há aumento na 

resistência nasal ao fluxo aéreo (Nathan et al, 2005), mas sua percepção varia 

muito, por vezes não apresentando correlação com a resistência nasal. Além 

de ser uma das mais marcantes características da rinite alérgica, a obstrução é 

um dos seus principais sintomas. Dados recentes apontaram a obstrução nasal 

como um dos sintomas mais comuns entre pacientes com rinite alérgica e o 

que mais os incomoda (Neffen et al, 2010). Aliado a isso, a obstrução nasal é o 

sintoma que mais leva os pacientes a tomarem medicamentos e procurarem os 

serviços médicos. De modo geral, esse sintoma tende a ser mais valorizado 

pelos pacientes mais graves e correlaciona-se com redução da qualidade de 

vida além de conduzir a complicações como comprometimento da qualidade de 

sono, redução da concentração diurna, diminuição do rendimento escolar e do 

trabalho, rinossinusite, otite média e asma (Nathan et al, 2005; van Spronsen et 

al, 2008).  

A congestão nasal aguda resulta primariamente de um fenômeno 

vascular através do ingurgitamento sanguíneo dos sinusoides cavernosos, 

embora o extravasamento de plasma e o influxo de células imunológicas com 

consequente remodelamento da mucosa nasal também exerçam seu papel 

(van Spronsen et al, 2008). O espessamento de mucosa, o aumento da 

secreção de muco, alterações anatômicas como atresia de coanas, hipertrofia 

de cornetos nasais e de adenoides, presença de pólipos ou sinéquias, desvio 

de septo, colapso valvular nasal são outras causas de obstrução nasal (Lai & 

Corey, 1993). A presença de massas nasais também interfere na ventilação 

nasal (Stewart et al, 2004). Pode ocorrer ainda sensação subjetiva de 

obstrução decorrente de atrofia de mucosa ou alteração da função pulmonar 

(van Spronsen et al, 2008). 

O sistema microvascular da mucosa nasal participa das funções 

fisiológicas e de defesa do nariz. O volume da cavidade nasal tem regulação 

neural, influenciado pelo fluxo hormonal e afetado pelos mediadores locais 

liberados a partir de células imunocompetentes na mucosa nasal. A vasculatura 

ainda é responsável pelo ciclo nasal: variação a cada seis horas da 

permeabilidade nasal unilateral, associada à congestão e descongestão 

espontânea, quase sempre recíproca e fisiológica dos sinusoides venosos do 
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nariz. Além disso, ocorrem efeitos reflexos de congestão nasal provocada pelo 

ar seco e frio e diminuição da resistência nasal induzida pelo exercício. A 

congestão nasal patológica provavelmente resulta da interação entre 

mediadores inflamatórios e estes mecanismos levando à perda da homeostase 

(van Spronsen et al, 2008).  

Em indivíduos normais, no caso de obstrução nasal presente, o ponto de 

resistência máxima ao fluxo de ar é no nível da válvula nasal (Schumacher, 

2002), formada pela junção das cartilagens alar e súpero-lateral (Jones et al, 

1988). Em pacientes com rinite o ponto de obstrução máxima é normalmente 

próximo da região anterior do corneto inferior. A resistência ao fluxo é 

discretamente menor na inspiração que na expiração devido ao alargamento da 

válvula nasal por ação dos músculos alares (Schumacher, 2002). 

A obstrução nasal tem influência sobre a queixa de dispneia e sobre o 

sono (piora da obstrução no decúbito), com consequente cansaço diurno. A 

respiração oral interfere obviamente nas funções fisiológicas do nariz incluindo 

aquecimento, umidificação e filtração. Asmáticos podem apresentar crises em 

conseqüência da aspiração de ar frio ou partículas alergênicas (Schumacher, 

2002). 

 

 
1.3 Avaliação da obstrução nasal  

A primeira tentativa de se quantificar a obstrução nasal data de 1889, 

quando Zwaardmaker (apud Jones et al, 1991) colocando um espelho gelado 

sob a narina observou a área de condensação formada pelo contato do ar 

quente exalado contra a superfície fria do espelho. Ainda hoje, esta técnica 

pode ser utilizada através do emprego do espelho de Glatzel (Brescovici & 

Roithmann, 2008). 

A correlação entre a percepção subjetiva da obstrução nasal e as 

avaliações objetivas ainda é bastante controversa. A obstrução nasal é 

predominantemente uma sensação subjetiva difícil de quantificar, exceto 

quando esta é próxima do total (André et al, 2009).  

 

1.4 Métodos objetivos de avaliação da obstrução e função nasal 

Os testes objetivos podem auxiliar na avaliação da permeabilidade nasal 

uma vez que documentam de forma padronizada a obstrução nasal, permitindo 
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comparações intrapaciente, interpaciente e entre diferentes instituições. Esses 

testes podem ajudar na decisão sobre o tipo de terapia a ser introduzido, assim 

como monitorar a eficácia dessa intervenção, seja clinica ou cirúrgica (Lai & 

Corey, 1993). 

 

1.4.1 Pico de fluxo nasal 

O pico de fluxo nasal (PFN) é, entre os métodos objetivos de avaliação, 

o mais simples, prático, barato e não invasivo. Seu dispositivo pode mensurar 

os fluxos nasais máximos, inspiratórios e expiratórios, expressos em volume 

por minuto (Nathan et al, 2005).  

Por sua praticidade, a medida do PFN seriada permite avaliações 

domiciliares que podem ajudar os pacientes em relação às possíveis 

alternativas terapêuticas instituídas (van Spronsen et al, 2008). Os aparelhos 

empregados são adaptações de dispositivos utilizados primariamente na 

medição do pico de fluxo expiratório oral em doenças pulmonares como a 

asma. (Nathan et al, 2005).   

Inicialmente, o PFN foi utilizado para avaliar a eficácia de medicações 

intranasais e os efeitos de um mediador ou alérgeno sobre a obstrução nasal, 

durante teste de provocação nasal. O PFN é capaz de avaliar modificações na 

função nasal após intervenções cirúrgicas (Starling-Schwanz et al, 2005) e, por 

sua facilidade de manuseio, é o instrumento mais empregado nas avaliações 

de doenças nasais ocupacionais (Nathan et al, 2005). As medidas de PFN 

inspiratório já demonstraram serem tão sensíveis quanto a rinomanometria 

anterior ativa (RMAA) e a rinometria acústica (RnA) na avaliação da obstrução 

nasal (Jones et al, 1991), correlacionam-se significativamente com a gravidade 

da rinite alérgica e com avaliações subjetivas de obstrução nasal por 

questionário (Starling-Schwanz et al, 2005). 

O PFN inspiratório é medido por dispositivo conectado a uma máscara 

facial. Durante o procedimento o paciente coloca a máscara sobre a boca e o 

nariz, certificando-se que haja boa adaptação, sem escape de ar, e inspira 

forçadamente pelo nariz com os lábios cerrados. Esta avaliação é relacionada 

com pequeno risco de colapso vestibular nasal, o que pode conduzir a 

distorções nos resultados (van Spronsen et al, 2008). A contração da 

musculatura alar com consequente alargamento das narinas contribui para 
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evitar este colapso (Nathan et al, 2005).  

As medidas de PFN são muito dependentes de esforço e de diversos 

fatores, como coordenação, reserva inspiratória adequada, ausência de fadiga 

muscular, além da correta adaptação da máscara à face (Nathan et al, 2005). A 

maioria dos pacientes, entretanto, é capaz de realizar manobras confiáveis e 

reprodutíveis (Starling-Schwanz et al, 2005).  Utiliza-se a melhor de três 

medidas com menos de 10% de variação entre elas. 

Entre as limitações desta técnica estão a ausência de valores de 

normalidade, a incapacidade de se avaliar as narinas separadamente (van 

Sprosen et al, 2008) e a falta de acurácia na avaliação de pacientes com 

obstrução nasal acentuada (Nathan et al, 2005). Alterações obstrutivas de vias 

aéreas inferiores podem reduzir o esforço respiratório e afetar o PFN. 

  

1.4.2 Rinomanometria  

A rinomanometria consiste em técnica que avalia simultaneamente, 

durante a respiração normal, a pressão e o fluxo da cavidade nasal, o que 

permite o cálculo da resistência nasal (Lai & Corey, 1993). As variações de 

pressão são mensuradas por um transdutor de pressão, enquanto o fluxo aéreo 

por um pneumotacógrafo. Nos equipamentos computadorizados, as relações 

entre pressão e fluxo são graficamente exibidas em tempo real por uma curva 

sigmoide (figuras 1 e 2). A resistência nasal é calculada a partir dos parâmetros 

fluxo e pressão, utilizando-se a lei de Ohm (R=P/F), e para tanto é assumido 

que o fluxo no interior das narinas é laminar, o que ocorre na realidade apenas 

em baixos fluxos (Lai & Corey, 1993). Em fluxos moderados ocorrem ambos 

laminar e turbulento e em altos fluxos apenas o turbulento. Neste último caso a 

resistência nasal total (RNT) deveria ser calculada pela razão entre pressão e o 

quadrado do fluxo. Disto deriva a representação gráfica de curva sigmoide, 

onde a linha reta em baixos fluxos indica fluxo laminar, e o platô o aumento do 

fluxo turbulento (Jones et al, 1991; Lai & Corey, 1993). 

Devido à relação não linear entre as variáveis fluxo e pressão, a 

resistência nasal tem que ser calculada em um ponto arbitrário de fluxo ou 

pressão (Schumacher, 1989). Três pontos de pressão são os mais empregados 

para tanto: 75, 100 e 150 Pascais (Pa) (Clement & Gordts, 2005). A definição 

do ponto de referência pode ter implicações práticas, uma vez que pontos de 
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pressão mais elevada podem ser difíceis de alcançar em pacientes normais, 

com narinas altamente patentes (Schumacher, 1989). A resistência pode, 

ainda, ser calculada na fase inspiratória, mais utilizada, ou na expiratória 

(Clement & Gordts, 2005).  

A rinomanometria pode ser realizada de diversas formas. Ela é 

denominada ativa quando os valores são mensurados durante a respiração e 

passiva quando uma corrente de ar externa é administrada através da cavidade 

nasal. A rinomanometria anterior mensura as variações de pressão na entrada 

da narina, enquanto a rinomanometria posterior o faz na faringe. A 

rinomanometria anterior ativa (RMAA) é a mais empregada entre elas, por ser 

de mais fácil realização e a menos invasiva (Schumacher, 1989). 

Na RMAA, cada narina é mensurada separadamente. Dois dispositivos 

são acoplados aos vestíbulos nasais, sendo a narina em avaliação conectada 

ao pneumotacógrafo, um tipo de resistor que induz a fluxo laminar, e a 

contralateral ao transdutor de pressão que, pela oclusão da narina, permite a 

avaliação da pressão retronasal. (Schumacher, 1989). Quando o paciente 

respira ocorre movimentação do ar através do pneumotacógrafo e então o fluxo 

é determinado. Após o registro adequado de uma narina, os instrumentos são 

invertidos para se registrar o lado contralateral. Anterior a cada medida, é 

recomendado ao paciente que assoe o nariz livrando-o de sujidades e 

secreções (Welch et al, 1985). Não deve haver respiração pela boca. Por suas 

características, a RMAA não é passível de ser realizada em pacientes com 

perfuração de septo e com obstrução completa de uma narina (Nathan et al, 

2005). A presença de grande quantidade de secreção na cavidade nasal ou de 

obstrução acentuada pode impossibilitar a mensuração da resistência, 

induzindo a erros como a superestimação desses valores (Sandham, 1988; 

Pirila & Nuuting, 1998) 

A rinomanometria posterior ativa pode ser usada para avaliação uni e 

bilateral da resistência nasal. Nela, uma máscara facial é colocada sobre a 

boca e o nariz e o paciente respira através de um tubo sensível à pressão, 

locado na orofaringe passando através dos lábios fechados, entre a língua e o 

palato (Nathan, 2005). Este método permite a avaliação por um modo normal 

de respiração, não causa deformidade do vestíbulo nasal e permite e avaliação 

de ambos os lados simultaneamente, contudo, requer paciência no 
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posicionamento correto do instrumento sendo mais desconfortável (Lai & 

Corey, 1993). É pouco tolerada pela maioria dos pacientes, especialmente as 

crianças.   

 A rinomanometria foi intensamente utilizada nas últimas décadas, sendo 

considerada como método de referência para a avaliação objetiva da obstrução 

e função nasal (Nathan et al, 2005). A resistência nasal em pacientes adultos, 

sem doenças das vias aéreas superiores, apresenta-se em torno de 0,23 

Pa/cm3/s (0,15 - 0,39 Pa/cm3/s) (Nathan et al, 2005). Em lactentes os valores 

apresentam-se fisiologicamente superiores aos de adultos (1,2 Pa/cm3/s), com 

gradativa redução para os valores de adulto ao redor dos 16 a 18 anos. A 

resistência nasal é mais baixa em indivíduos do sexo feminino comparado ao 

sexo masculino. 

A RMAA já foi utilizada para diversos fins. Em alguns estudos foi 

utilizada para avaliação do efeito, sobre a rinite alérgica, de intervenções 

terapêuticas medicamentosas, como descongestionantes tópicos (Eskiizmir et 

al, 2011), corticosteroides tópicos nasais (Caffier et al, 2010; Wandalsen et al, 

2010), antagonistas de leucotrienos (Cingi et al, 2010), nas avaliações 

fisiológicas da obstrução nasal (Lindemann et al, 2007) e nas avaliações pré e 

pós cirúrgicas de defeitos anatômicos das vias aéreas superiores (Caffier et al, 

2010; Leong & Eccles, 2010). 
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Figura 1: Exemplo de rinomanometria anterior ativa de adolescente de 15 anos 

do grupo controle. Em destaque os pontos onde a resistência nasal inspiratória 

foi calculada, na narina direita (D) e esquerda (E). 

 

     

Figura 2: Exemplo de rinomanometria anterior ativa de adolescente de 11 anos 

do grupo rinite, com obstrução nasal unilateral à direita (D - curva em 

vermelho). 
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1.4.3 Rinometria acústica 

A técnica da RnA ou ecografia nasal, foi introduzida na década passada 

(Hilberg et al, 1989), e possibilitou a avaliação da geometria nasal. Apresenta, 

em linhas gerais, um mapa tomográfico da cavidade nasal (Lai & Corey, 1993), 

e também a capacidade de monitorar mudanças nas dimensões da via aérea 

em curtos intervalos de tempo (Cole, 2000). Esta técnica consiste em emitir 

ondas sonoras pelo interior do nariz. As ondas sonoras refletidas são então 

captadas por um microfone e analisadas por um computador, permitindo o 

mapeamento da anatomia nasal, com a mensuração de seu volume em 

diferentes pontos (Hilberg et al, 1989; Lai & Corey 1993). Esta técnica é 

baseada no princípio que ondas sonoras, em uma determinada cavidade, são 

refletidas pelas diferenças na impedância acústica decorrentes, por sua vez, 

das alterações nas dimensões dessa cavidade.  

Trata-se de exame indolor, rápido, acurado, minimamente invasivo 

(Cole, 2000) e, que não depende da cooperação do paciente, possibilitando 

sua aplicação em lactentes e é, por isso, considerada uma das mais 

adequadas para o estudo da população pediátrica (Hilberg et al, 1989). A RnA 

pode ser realizada durante o sono e com o corpo em qualquer posição 

(Djupesland & Pedersen, 2000). 

Durante a realização da RnA constroi-se um rinograma, gráfico 

correspondente às áreas transversais da cavidade nasal (figura 3). Este 

descreve o grau e localização das alterações do relevo da cavidade nasal. 

Deste gráfico, são extraídas as estimativas do volume de diferentes porções da 

cavidade nasal e suas menores áreas transversais (MCA). Em adultos, 

habitualmente, três entalhes, nos primeiros 5 cm da cavidade nasal, podem ser 

identificados. Admite-se que a primeira constrição corresponda à válvula nasal, 

a segunda à cabeça do corneto inferior e a terceira à concha média (Hilberg et 

al, 2000).  Ainda não há consenso sobre o formato padrão do rinograma em 

crianças e de sua correspondência com a anatomia nasal, principalmente 

porque nesta faixa etária ocorrem mudanças na cavidade nasal e nas 

características ventilatórias. 

Na análise do rinograma, recomenda-se o cálculo do valor do volume 

dos cinco centímetros proximais e as duas menores áreas transversais (Hilberg 

et al, 2000). Para estudos da mucosa nasal, o volume no segmento entre 2,0 e 
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5,0 cm também deve ser mensurado já que omite a porção anterior da narina, 

epitelizada. (Hilberg et al, 2000; Clement & Gordts 2005). Após os cinco 

centímetros iniciais, ocorre perda de energia acústica, o que pode conduzir à 

avaliação inadequada das distorções da região posterior da nasofaringe (Cole, 

2000; Kjærgaard et al, 2008). 

Alguns fatores podem aumentar a variabilidade e diminuir a precisão da 

RnA. A presença de ruído no ambiente do exame (Parvez et al, 2000), 

variações na postura do paciente, na temperatura ambiente e na umidade 

relativa do ar podem influir nos resultados. A própria respiração do paciente 

induz alterações nas ondas acústicas e maior divergência de resultados, por 

isso o rinograma deve ser obtido, preferencialmente, em momentos de pausa 

respiratória (Hilberg et al, 2000). 

Outro aspecto importante na execução da RnA é a conexão do 

adaptador nasal com a narina (Hilberg et al, 2000). Se esse acoplamento for 

incompleto, haverá escape de ar e aumento dos valores das áreas transversais 

e dos volumes da cavidade nasal. Por outro lado, a compressão da narina pode 

distorcer sua porção inicial, alterando os resultados dessa parte do rinograma 

(Hilberg et al, 2000). São disponíveis diferentes tamanhos e formatos de 

adaptadores nasais para otimizar essa questão (Hilberg et al, 2000). O 

treinamento adequado dos operadores do rinômetro, entretanto, ainda é a 

principal estratégia para se obter resultados confiáveis e reprodutíveis (Parvez 

et al, 2000). 

A RnA, diferentemente dos outros métodos de avaliação da obstrução 

nasal, como a rinomanometria e o pico fluxo nasal, mensura a anatomia da 

cavidade nasal e não variáveis fisiológicas da respiração (Nathan et al, 2005).  

Assim como a rinomanometria, a RnA já foi utilizada para avaliação do 

efeito de intervenções terapêuticas medicamentosas [descongestionantes 

tópicos (Eskiizmir et al, 2011), corticosteroides tópicos nasais (Wandalsen et al, 

2010)], nas avaliações fisiológicas da obstrução nasal (Kjærgaard et al, 2010) e 

nas avaliações pré e pós cirúrgicas das vias aéreas superiores (Gindros et al, 

2010). 
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Figura 3: Exemplo de rinograma de criança de 7 anos com destaque para a 

medida do volume dos primeiros cinco centímetros da cavidade nasal (V5) 

 

 

1.4.4- Exames de imagem 

Tomografia computadorizada (CT), ressonância nuclear magnética 

(RNM) e endoscopias são também disponíveis para avaliação da obstrução 

nasal. 

Imagens por tomografia fornecem uma visão detalhada da anatomia 

nasal que pode ser adaptada para estimar dimensões transversais. RNM é 

capaz de fazer distinção entre tecidos moles facilitando o diagnóstico de várias 

patologias (van Spronsen et al, 2008).    

Em relação ao nível de evidência científica os exames de imagem são 

úteis na avaliação da presença de congestão nasal com evidência 2B: fraca 

recomendação, qualidade de evidência moderada, mas não são úteis na 

avaliação da gravidade, no diagnóstico da etiologia da congestão, no segmento 

e na avaliação da eficácia de tratamentos (van Spronsen et al, 2008). 

Endoscópios flexíveis não provêm uma avaliação objetiva da 

permeabilidade nasal. O custo e complexidade na faixa etária pediátrica limitam 

a utilização de exames de imagem, como CT e RNM. 
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1.5 Métodos subjetivos de avaliação da obstrução nasal 

Devido à subjetividade inerente à percepção da congestão nasal, 

diversos tipos de escores e escalas já foram propostos para padronizar sua 

avaliação e permitir comparações intra e interpacientes e entre instituições. 

Eles podem ajudar a decidir o tipo de terapia e a monitorar a eficácia, seja de 

terapias clínicas ou cirúrgicas (van Spronsen, 2008).  

Questionários, escalas análogo-visuais e vários sistemas de escores são 

capazes de determinar alterações subjetivas na percepção da gravidade da 

obstrução nasal. Esses sistemas já demonstraram capacidade de detectar 

mudanças na percepção subjetiva dos pacientes e frequentemente são 

empregados em ensaios clínicos (van Spronsen 2008). 

 

1.5.1 Escalas análogo-visuais  

As escalas análogo-visuais consistem em uma linha horizontal, 

graduada de zero a 100, em milímetros, ou de valores negativos a positivos 

passando pelo zero. No caso do uso para obstrução nasal, habitualmente um 

extremo simboliza “meu nariz está completamente desobstruído (0 mm)” e 

outro “meu nariz está completamente obstruído (100 mm)”. No segundo caso, o 

zero fica no meio da curva, significando a situação do paciente antes de 

qualquer intervenção (Fairley et al, 1993). O paciente então visualiza a escala e 

atribui a pontuação marcando um “x” sobre a linha no local que melhor 

corresponda a sua percepção do sintoma (Ciprandi et al, 2008). O escore será 

a medida da distância da menor extremidade. 

São instrumentos de medida quantitativos, adequados e validados para 

a avaliação da gravidade da rinite assim como a eficácia de intervenções 

terapêuticas (Ciprandi et al, 2008). São também utilizadas na avaliação de pós-

operatórios de cirurgias nasais. 

Para o sintoma obstrução nasal isolado nenhuma validação pode ser 

encontrada na literatura e validações adicionais são necessárias para 

determinar em que medida a pontuação individual refere-se à gravidade (van 

Spronsen et al, 2008).  

NO-VAS (Nasal Obstruction Visual Analogue Scale) é uma escala 

análogo-visual específica para obstrução nasal onde um extremo simboliza 

“meu nariz está completamente desobstruído (0 mm)” e outro “meu nariz está 
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completamente obstruído (100 mm)”. De acordo com seu preenchimento os 

indivíduos são divididos em três grupos: obstrução leve (de 0-30 mm), 

obstrução moderada (31-70) ou obstrução grave (71-100) (Kjærgaard et al, 

2008).  

 

1.5.2 Escore de sintomas 

A classificação de sintomas por escalas com quatro ou seis pontos é 

frequentemente utilizada, embora nenhuma validação destas classificações 

possa ser encontrada na literatura. Os estudos têm sugerido que cada nariz 

seja “calibrado individualmente”, uma vez que cada indivíduo pode “interpretar” 

e avaliar sua obstrução nasal de maneira diferente, tornando as comparações 

entre pacientes menos confiáveis embora ainda significantes (van Spronsen, 

2008). 

Avaliados pelo sistema GRADE (Grading Recommendations 

Assessment, Development and Evaluation system) que são recomendações 

baseadas no grau de evidência científica, os escores subjetivos de congestão 

são úteis para avaliar: 1- presença de congestão com evidência 2C: fraca 

recomendação, qualidade de evidência muito baixa, 2- gravidade da 

congestão, com evidência 1C: forte recomendação, qualidade de evidência 

baixa, 3- no seguimento e avaliação de efeitos do tratamento com evidência 

1B: forte recomendação, qualidade de evidência moderada (van Sprosen et al, 

2008).   

 

1.5.3 Nasal Obstruction Symptom Evaluation (NOSE) Scale 

Trata-se de instrumento resumido, fácil de completar, com desconforto 

mínimo para o paciente. É confiável e capaz de detectar mudanças no status 

clínico, porém validada para uso em grupos de pacientes e não 

individualmente. A escala NOSE pode ser usada para comparar a gravidade de 

sintomas entre diferentes grupos de pacientes, grupos de pacientes antes e 

após tratamento, efeitos de tratamentos diferentes (clínico e cirúrgico, por 

exemplo), diferenças entre tratamentos cirúrgicos e até para qualidade de vida 

(Stewart et al, 2004). 

Esta escala é composta de cinco itens relacionados direta ou 

indiretamente à obstrução nasal que são graduados de zero a 4 (0 = não é um 
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problema, 1 = problema muito leve, 2 = problema moderado, 3 = problema 

bastante ruim, e 4 = problema grave), baseado na avaliação dos últimos 30 

dias (Stewart, 2004). 

Esta escala foi validada construtivamente por Stewart et al (2004). Sua 

primeira versão (versão alfa) continha dez itens que eram graduados usando 

escala de cinco pontos (Não é um problema, problema muito leve, problema 

moderado, problema bastante ruim, e problema grave). 

 

1.5.4 Escore de obstrução nasal 

Escore onde o paciente atribui uma nota de zero a dez para sua 

sensação de obstrução nasal, sendo zero para “narinas totalmente obstruídas” 

e dez para “narinas totalmente desobstruídas” (Fairley et al, 1993). Esta 

distribuição de valores é aleatória, servindo apenas para padronizar o 

instrumento.  

 

1.5.5 Escala de Borg modificada 

Em 2002, a American Thoracic Society elaborou uma diretriz que sugere 

a utilização de uma escala (escala de Borg) para avaliação do grau de 

desconforto respiratório do paciente segundo a sua própria percepção. É uma 

escala vertical quantificada de 0 a 10, em que 0 representa nenhum sintoma e 

10 representa sintoma máximo, proporcionando uma medição individual da 

intensidade da dispneia. Para avaliação da obstrução nasal foram feitas 

modificações (escala de Borg modificada) e anotações verbais descrevem o 

nível de obstrução nasal distribuídas de 0 a 10 conforme sua sensação (0 = 

narina totalmente livre, 10 = totalmente obstruída) (Panagou et al, 1998). 

 

1.6 Avaliação objetiva versus subjetiva da obstrução nasal 

Evidências recentes têm mostrado que a correlação entre avaliações 

objetivas e a sensação subjetiva de obstrução nasal é usualmente pobre 

(Panagou et al, 1998). Alguns estudos observaram boa correlação entre essas 

avaliações (Fairley et al, 1992; Simola & Malberg, 1996), porém a maior parte 

dos estudos publicados relata grandes discrepâncias entre elas (Jones et al, 

1989; Yaniv et al, 1997; Clarke e tal, 2005; Stewart & Smith, 2005). Em alguns 

casos, há correlações significantes, porém com valores não clinicamente 
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relevantes (Meltzer et al, 1998) e em outros são verificados valores 

significantes apenas quando a avaliação da congestão é feita pelo médico 

(Watson et al, 1995; Panagou e al, 1998), ou ainda sob condições específicas 

como por exemplo em avaliações unilaterais das narinas (Clarke et al, 2005) ou 

quando se avalia sensação subjetiva versus medida do Pico de Fluxo Nasal 

(PFN) (Fairley et al, 1992; Starling-Schwanz et al, 2005). Aliado a estas 

dificuldades a maioria dos estudos foi realizado em adultos, havendo poucas 

descrições destas avaliações em crianças e adolescentes (Welch et al,1985; 

Watson et al, 1995; Priftis et al, 2006). 

 

1.7 Teste de provocação nasal 

Os testes de provocação nasal (TPN) visam estudar ou determinar a 

presença de hiperreatividade nasal. Reatividade nasal é a resposta fisiológica 

da mucosa nasal a diversos estímulos físicos ou químicos com o objetivo de 

proteger as vias respiratórias e preservar a homeostasia. A hiperrreatividade é 

um distúrbio deste mecanismo definido como resposta exagerada da mucosa 

nasal a um estímulo normalmente inócuo. Diversos mecanismos 

fisiopatológicos relacionados à inflamação alérgica estão envolvidos neste 

distúrbio (Nathan et al, 2005). 

Em pacientes em que a confirmação etiológica da rinite alérgica não é 

possível por testes habituais como testes cutâneos de hipersensibilidade 

imediata ou determinação dos níveis séricos de IgE específica, o TPN com 

alérgenos pode ser de utilidade (Nathan et al, 2005). Realizado de maneira 

padronizada é capaz de determinar a presença de alergia e congestão nasal 

clinicamente relevantes, e nos casos de rinite ocupacional é um teste 

extremamente útil (Nathan et al, 2005). TPN com alérgenos específicos pode 

ser empregado na avaliação da eficácia de imunoterapia (van Spronsen et al, 

2008).  

Os TPN consistem, basicamente, na instilação de concentrações 

crescentes de agentes químicos capazes de induzir resposta local com o 

desencadeamento de sintomas como espirros, coriza e prurido e obstrução 

nasal.  

Os TPN podem ser divididos em específicos e inespecíficos. Nos 

primeiros se empregam alérgenos comumente relacionados à rinite alérgica, 
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enquanto que os últimos utilizam agentes físicos ou farmacológicos como a 

histamina, a bradicinina, a capsaicina e a metacolina (Litvyakova e Baraniuk, 

2001). A histamina exerce múltiplos efeitos sobre a mucosa nasal. Sua ação 

induz a prurido e espirros por ativação nervosa sensorial, coriza por ação sobre 

glândulas colinérgicas e obstrução nasal por vasodilatação reflexa (Nathan et 

al, 2005). Os TPN específicos contribuem para a elucidação de casos em que 

há discrepância entre a história clínica e os testes cutâneos de leitura imediata 

(Malm et al, 2000). Uma crítica aos TPN é que feitos com um único agente não 

reproduzem a exposição contínua e variada a múltiplos alérgenos, que ocorre 

com o individuo sob circunstâncias naturais (Meltzer et al, 1998). 

O método utilizado nestes testes pode ser categorizado em três grupos: 

provocações em todo o nariz, provocações localizadas e exposições 

ambientais (Nathan et al, 2005). Na primeira normalmente os testes são 

realizados com o auxílio de um spray que libera quantidades conhecidas de 

estímulos na mucosa nasal. Os resultados do TPN podem ser avaliados 

objetiva ou subjetivamente e habitualmente, o TPN é considerado positivo 

quando há incremento de 100% na resistência nasal total basal (Unno et al, 

1986; Schumacher, 1989). Resultados objetivos desta provocação podem ser 

obtidos pelas avaliações de fluxos, quantidade de secreção, ou análise do 

lavado nasal.  

As provocações localizadas utilizam um disco de papel de filtro 

impregnado com o estimulante químico que é introduzido em uma das 

cavidades nasais, por um determinado período. A maior vantagem deste 

método consiste no fato de que se pode avaliar a narina ipsi e contralateral ao 

estímulo, o que permite avaliação neural. Os TPN são considerados seguros e 

eventos adversos graves são raros (Wandalsen, 2009).  

Até o momento a mensuração do grau de hiperreatividade nasal foi 

pouco empregada em estudos clínicos. Alguns raros trabalhos empregaram o 

TPN para avaliação e comparação de esquemas de tratamentos utilizados no 

controle da rinite alérgica como anti-histamínicos e corticosteroides tópicos 

nasais (Valero et al, 2009; Schäper et al, 2010). A diversidade de protocolos, 

no entanto, dificulta a comparação dos dados existentes. 
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1.8 Corticosteroide tópico nasal 

Os glicocorticoides são drogas seguras e consideradas as mais efetivas 

para tratamento da rinite alérgica.  Quando administrados topicamente no nariz 

exibem baixo índice de efeitos sistêmicos (cefaleia) e poucos efeitos locais 

(irritação nasal, epistaxe). Alguns estudos demonstraram que o tratamento 

tópico nasal com corticosteroides melhorou também os sintomas da asma 

(Consenso Rinite, 2006; Bousquet et al, 2008).  

O processo inflamatório da mucosa nasal é considerado o principal 

responsável pelos sintomas na rinite alérgica. Por sua potente ação anti-

inflamatória os corticosteroides tópicos nasais são considerados os principais 

fármacos no tratamento da rinite alérgica. Estudos in vivo demonstraram que 

os esteroides tópicos nasais atuam sobre o processo inflamatório diminuindo o 

número de células inflamatórias da mucosa, como eosinófilos e neutrófilos, e o 

influxo de basófilos e mastócitos após o desencadeamento da resposta 

alérgica. Também são capazes de reduzir a liberação de mediadores e 

citocinas como histamina, albumina, proteína catiônica eosinofílica, melhorar o 

transporte mucociliar, restaurar a permeabilidade normal da membrana mucosa 

e até influenciar a função olfatória (Meltzer et al, 1998).  

Por estas razões são medicamentos amplamente recomendados para o 

tratamento de pacientes com rinite alérgica persistente por diferentes 

consensos (Consenso Brasileiro de Rinites 2006; Bousquet et al, 2008). A 

despeito de sua inequívoca eficiência, a maioria dos estudos clínicos 

envolvendo a ação dos corticosteroides tópicos nasais no controle da rinite 

alérgica, baseia seus resultados apenas em escores subjetivos de sintomas 

nasais. Até o momento, há muito pouco descrito sobre a ação desses fármacos 

sobre a hiperreatividade e a congestão nasal. 

O furoato de mometasona é um glicocorticoide com alta atividade local e 

baixa biodisponibilidade sistêmica quando administrado via tópica nasal. Tem 

se mostrado efetivo no controle e profilaxia dos sinais e sintomas de rinite 

alérgica perene e sazonal quando comparado ao placebo. Apresenta rápido 

início de ação, com relatos de melhora dos sintomas de rinite alérgica após 12 

horas de uso (Meltzer et al, 1998). Seu uso é liberado em crianças a partir dos 

dois anos de idade (Consenso Brasileiro de Rinites 2006). 
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1.9 Justificativa do estudo 

Em rinologia, inúmeros estudos utilizam apenas a avaliação subjetiva da 

obstrução nasal para avaliar o diagnóstico, a intensidade do quadro clínico, o 

desconforto do paciente, a eficácia de intervenções terapêuticas e mudanças 

ao longo do tempo em pacientes com doenças nasais como a rinite alérgica. 

Ainda hoje a correlação entre a percepção subjetiva da obstrução nasal e as 

avaliações objetivas é bastante controversa. Evidências recentes têm mostrado 

que a correlação entre as avaliações objetivas e a sensação subjetiva de 

obstrução nasal é usualmente pobre (Panagou et al, 1998), o que poderia 

conduzir a vieses na análise destes estudos.  

Ainda não é conhecido se a relação entre a percepção da obstrução e 

sua avaliação objetiva pode ser afetada pela obstrução nasal crônica, 

frequentemente encontrada em pacientes com rinite alérgica, que poderiam 

então habituar-se a sensação de obstrução nasal e sub ou superestimá-la. 

Também não está definido se esta percepção poderia ser alterada pela idade 

do paciente, por variações dos instrumentos de medida da obstrução nasal ou 

por condições específicas, como por exemplo, avaliações unilaterais das 

narinas (Jones et al, 1989) ou ainda nas exacerbações da rinite alérgica, pela 

indução de obstrução nasal. De modo semelhante não é conhecido se as 

alterações provocadas pelo tratamento dos pacientes com rinite alérgica 

poderiam interferir nesta percepção.  

Aliado a estas dificuldades a maioria dos estudos foi realizado em 

adultos, havendo poucas descrições destas avaliações em crianças e 

adolescentes (Welch et al, 1985; Watson et al, 1995; Prifits, 2006), que 

poderiam ter dificuldade em descrever seus sintomas nasais, tornando este tipo 

de aferição menos acurada na faixa etária pediátrica em relação à dos adultos.  
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2- OBJETIVOS 

 

2.1- Comparar a avaliação objetiva da obstrução nasal, mensurada por 

duas técnicas: rinometria acústica (RnA) e rinomanometria anterior ativa 

(RMAA), com a avaliação subjetiva dada pelo escore de obstrução. 

  

2.2- Avaliar a relação entre duas variáveis objetivas de função nasal: 

resistência nasal, obtida pela RMAA, e volume da cavidade nasal (5 cm, V5) 

obtido pela RnA.  

 

2.3- Verificar se as relações entre as variáveis objetivas e a subjetiva se 

alteram em diferentes condições como após indução de obstrução nasal e após 

o tratamento com corticosteroide tópico nasal.  

 

2.4- Verificar se a percepção subjetiva da obstrução nasal correlaciona-

se melhor com variáveis objetivas quando se avaliam as narinas em separado.  
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3- CASUÍSTICA E MÉTODO 

 

3.1 Casuística 

Foram selecionadas 36 crianças e adolescentes com rinite alérgica, com 

idades entre sete e 18 anos, matriculados e regularmente acompanhados no 

ambulatório de Alergia e Imunologia Clínica do departamento de Pediatria da 

Universidade Federal de São Paulo - Escola Paulista de Medicina (UNIFESP-

EPM). Todos tinham diagnóstico de rinite alérgica persistente moderada-grave 

há pelo menos um ano, de acordo com a iniciativa ARIA (Bousquet et al, 2001) 

e teste cutâneo de leitura imediata positivo (diâmetro médio da pápula igual ou 

superior a 3mm) (Oppenheimer & Nelson, 2006) para pelo menos um alérgeno 

inalante (D.pteronyssinus, D.farinae, Blomia tropicalis, epitélio de cão, epitélio 

de gato, Periplaneta americana, Blatella germanica, mistura de fungos, mistura 

de polens [IPI-ASAC, Brasil]).  

Para o grupo controle selecionou-se 34 crianças e adolescentes, de 

mesma faixa etária, sem história clínica de rinite alérgica ou outras doenças 

atópicas, sem alterações significativas das fossas nasais à rinoscopia anterior e 

com teste cutâneo negativo para a mesma bateria de alérgenos inalantes.  

Em ambos os grupos foram excluídas crianças com defeitos anatômicos 

significativos de vias aéreas superiores como desvio de septo, hipertrofia das 

adenóides ou pólipo nasal, em uso de corticosteroide sistêmico ou tópico nasal 

nos últimos 30 dias ou com história de infecção das vias aéreas superiores nos 

últimos 30 dias. O uso de anti-histamínicos ou de quaisquer outras medicações 

foi suspenso pelo menos dez dias antes da inclusão no estudo.  

 

3.2 Plano de estudo 

Para que se pudessem avaliar as variáveis objetivas (RNT e V5) e a 

subjetiva (EO) em diferentes condições de permeabilidade nasal, pacientes e 

controles foram submetidos ao teste de provocação nasal (TPN) com 

histamina. O teste foi interrompido quando se obteve pelo menos 100% de 

incremento no valor basal de RNT. No decorrer do teste foram avaliados: 
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3.2.1. Sintomas nasais 

Ao início do estudo, os sintomas nasais dos pacientes e dos controles, 

na última semana, foram avaliados por escore clínico atribuído pelo 

próprio paciente (escala de 0 a 3) para coriza, obstrução nasal, prurido 

nasal e espirros. Nota zero foi atribuída para a ausência do sintoma, um 

para sintoma leve, dois para moderado e três para intenso. O escore 

total de sintomas, denominado de escore geral de sintomas nasais (EGS 

- anexo 3), foi calculado pela soma dos escores obtidos com os quatro 

sintomas.  

 

3.2.2. Avaliação da função nasal 

a) Objetiva 

A avaliação objetiva da permeabilidade nasal foi realizada empregando-

se de modo consecutivo e intercalado as técnicas de RMAA e RnA. 

Utilizando-se o rinomanômetro SER 2000 (Rhinometrics®, Dinamarca) 

com a criança sentada, com a cabeça em posição neutra, dois dispositivos, um 

que mede fluxo e o outro que mede pressão, foram acoplados às narinas, 

sendo a narina em avaliação conectada ao pneumotacógrafo, e a contralateral 

ao transdutor de pressão. Empregando-se a técnica da RMAA determinou-se, 

na fase inspiratória a 75Pa, a resistência nasal das narinas em separado. A 

resistência nasal total (RNT) foi obtida pela divisão do produto das resistências 

unilaterais por sua soma (Schumacher, 1989).  

A RnA foi realizada empregando-se o rinômetro acústico SRE 2000 

(Rhinometrics®, Dinamarca) conforme o padronizado (Clement e Gordts, 

2005). Para tanto, foram escolhidos adaptadores nasais que permitiram a 

melhor coaptação da narina sem que houvesse escape de ar e consequente 

aumento dos valores das áreas transversais e dos volumes da cavidade nasal, 

nem compressão da narina para não provocar distorção de volume em sua 

porção inicial, alterando os resultados.  

O volume da cavidade nasal nos seus cinco centímetros proximais (0 a 

5,0 cm [V5]) foi definido como parâmetro de escolha para o monitoramento pela 

RnA (Wandalsen, 2008). As dimensões de cada narina foram avaliadas 

separadamente e a quantificação do volume total da cavidade nasal total foi 

feita pela soma dos valores absolutos de cada narina (Clement & Gordts, 
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2005).  

Todas as medidas (RnA e RMAA) foram realizadas por um mesmo 

operador, em triplicata, e somente foram aceitas as medidas com coeficiente 

de variação intra-sujeito inferior a 10%. Durante a realização das duas técnicas 

havia ainda um segundo investigador que observava o indivíduo avaliado 

evitando erros de execução. 

b) Subjetiva 

 A avaliação subjetiva foi realizada pela atribuição do escore de 

obstrução nasal (EO - anexo 4) pelo próprio paciente, após cada instilação 

nasal de histamina. O paciente era solicitado a assoar o nariz, com a finalidade 

de remover secreções e a seguir atribuía escore de zero a dez para a 

sensação de obstrução nasal de ambas as narinas conjuntamente e em 

separado. Neste escore zero correspondia a obstrução intensa e dez a narinas 

totalmente desobstruídas. Na avaliação de cada narina individualmente, a 

narina contralateral à narina a ser avaliada era ocluída pelo próprio indivíduo, 

evitando-se, porém, distorção do tecido mole do nariz. Definiu-se como 

obstrução a sensação de restrição ao fluxo aéreo na cavidade nasal. 

 

3.3 Teste de provocação nasal com histamina  

Ao início do TPN, após 20 minutos de aclimatação em sala com 

temperatura (20 a 25ºC) e umidade (50%) controladas, estando o paciente 

sentado e com a cabeça em posição neutra era solicitado que este assoasse 

seu nariz e foram obtidas as medidas basais de V5, RNT e EO. Após 3 minutos 

0,15 ml de solução salina (NaCl 0,9%) foram instilados em cada narina. Novas 

medidas foram realizadas e passaram a ser utilizadas como de referência para 

o monitoramento do desencadeamento. A seguir 0,15 ml de soluções 

isotônicas com concentrações crescentes de dicloridrato de histamina (0,12; 

0,25; 0,5; 1,0; 2,0; 4,0; 8,0 mg/ml; IPI-ASAC Brasil), sem conservantes e em 

temperatura ambiente, foram aspergidas, através de spray nasal, em cada 

narina a intervalo médio de dez minutos, sendo que novas medidas de V5, 

RNT e EO foram realizadas após cinco minutos de cada instilação. Conforme 

recomendado, a fim de evitar inalação de histamina, os pacientes foram 

orientados a respirar profundamente e depois fazer uma pequena pausa 

respiratória imediatamente antes da instilação das soluções de histamina 
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(Malm et al, 2000). O TPN foi considerado positivo e interrompido quando 

houve incremento de pelo menos 100% na RNT basal (Unno et al, 1986; 

Birchall et al, 1995). Os pacientes foram submetidos ao TPN com a finalidade 

de avaliar se diferentes situações como obstrução aguda e pós-tratamento 

interfeririam nas correlações entre variáveis objetivas e subjetiva.  

 

3.4 Corticosteroide tópico nasal 

Após o primeiro TPN, os pacientes do grupo rinite alérgica foram 

tratados com corticosteroide tópico nasal, furoato de mometasona, 100 g uma 

vez ao dia durante 21 ( 5) dias. Ao final deste período o teste foi repetido 

fazendo-se as mesmas avaliações. Foram excluídos os pacientes que 

apresentaram infecção de vias aéreas superiores durante o tratamento. Todos 

os TPN foram realizados no mesmo período do dia que o primeiro teste com a 

finalidade de diminuir possíveis interferências da variação circadiana da função 

nasal. 

 

3.5 Análise Estatística  

O cálculo amostral, considerando-se a correlação média entre variáveis 

objetivas e subjetivas de 0,5 (Selner et al, 1991; Roithmann et al, 1994; Clarke 

et al, 2005; Priftis et al, 2006) indicou que seriam necessários pelos menos 29 

indivíduos em cada grupo para se alcançar 80% de poder estatístico (β=0,2) e 

significância de 5% (α=0,05).  

Os dados obtidos foram transcritos em banco de dados elaborado no 

Microsoft Excel® 2000, com dupla entrada de dados. 

Utilizou-se o teste não paramétrico de Mann-Whitney para comparar os 

resultados entre os dois grupos e o teste de correlação de Spearman para 

avaliar as relações entre as variáveis, empregando-se o pacote estatístico 

SPSS Statistics 17.0. Em todas as análises estipulou-se em 5% o nível de 

rejeição para a hipótese nula. 

Para permitir a comparação dos indivíduos do estudo pela idade, os 

grupos foram divididos em quartis e foram selecionados entre os 30 indivíduos 

do grupo rinite os oito mais novos (P25), e os oito mais velhos (P75) 

constituindo dois grupos: um com 10 anos ou menos e outro com 17 anos ou 

mais. Entre os controles foram selecionados os 7 mais novos (P25), com 11 
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anos ou menos e os 6 mais velhos (P75), com 17 anos ou mais. No grupo total 

essa divisão contemplou 12 indivíduos no grupo com 10 anos ou menos e 

outros 12 indivíduos com 17 anos ou mais. 

 

 

O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da UNIFESP-

EPM (protocolo de pesquisa nº 1041/10) e todas as crianças e adolescentes 

tiveram o termo de consentimento livre e esclarecido assinado por seus pais 

e/ou responsáveis legais antes da realização dos exames 
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Resumo 

 Objetivos: Comparar a avaliação objetiva da obstrução nasal, 

mensurada por rinometria acústica (RnA) (volume dos cinco primeiros 

centímetros da cavidade nasal, V5) e rinomanometria anterior ativa (RMAA) 

(resistência nasal total, RNT), com a avaliação subjetiva dada pelo escore de 

obstrução (EO, escala de 0 a 10) em crianças e adolescentes com rinite 

alérgica e controles. Método: Trinta pacientes, entre sete e 18 anos, com rinite 

alérgica persistente e trinta controles participaram do estudo. As variáveis 

objetivas foram mensuradas em triplicata e de acordo com recomendações 

existentes. O EO foi referido para a cavidade nasal total e para as narinas em 

separado. RNT, V5 e EO foram mensurados nos momentos basal e após 

indução de obstrução nasal (100% aumento na RNT basal após provocação 

nasal com histamina). Os pacientes com rinite alérgica foram tratados com 

corticosteroide tópico nasal (mometasona 100mcg/dia por 15 dias) e avaliados 

21 (±5) dias após. Resultados: Houve correlações significantes e negativas 

entre RNT e V5 em todos os grupos e situações de avaliação. Os valores de r 

encontrados variaram de -0,73 a -0,32, sendo a correlação encontrada no 

grupo rinite, no momento basal, na avaliação da narina mais obstruída a mais 

forte (r= -0,727). Para a cavidade nasal total não houve correlação significante 

entre EO e RNT e entre EO e V5 em todos os momentos estudados. Em 

relação à narina mais obstruída, verificamos correlação significante e negativa 

para EO e RNT (r= -0,51) e significante e positiva para EO e V5 (r= 0,29), 

avaliando-se o grupo total no momento basal. Não houve diferenças nítidas nos 

coeficientes de correlação encontrados nos paciente e nos controles. Os 

coeficientes de correlação não se alteraram após a indução de obstrução nasal 

e após tratamento com corticosteroide nasal. De forma semelhante, as crianças 

mais novas apresentaram coeficientes de correlação semelhantes aos dos 

adolescentes mais velhos. Conclusões: Assim como já fora descrito para 

adultos, a avaliação objetiva da obstrução nasal por RnA (V5) e RMAA (RNT) 

não apresentou correlação significativa em relação à avaliação subjetiva 

(escore de obstrução), em crianças e adolescentes, ao avaliar-se a cavidade 

nasal como um todo, fato que ocorreu na avaliação unilateral da cavidade 

nasal. Houve forte correlação entre as avaliações objetivas. A presença de 

doença nasal crônica (rinite alérgica) não interferiu na correlação entre as 
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avaliações objetivas e subjetivas da obstrução nasal. A indução aguda de 

obstrução nasal, o tratamento com corticosteroide nasal e a idade também 

parecem não induzir alterações nessa correlação. Sugere-se, portanto, 

utilidade no acréscimo de um método objetivo para avaliação da obstrução 

nasal nas pesquisas em rinologia e, na sua impossibilidade, a avaliação das 

narinas em separado. 

 

Palavras-chave: rinite alérgica, teste de provocação nasal, escore de 

sintomas, resistência nasal, criança, adolescente  
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Abstract 

Objectives: Compare the objective assessment of nasal obstruction, measured 

by acoustic rhinometry (ARM) (volume of the first five centimeters of the nasal 

cavity, V5) and active anterior rhinomanometry (AARMM) (total nasal 

resistance, TNR), with the subjective evaluation given by obstruction scores 

(OS, scale from 0 to 10) in children and adolescents with allergic rhinitis and 

controls. Method: Thirty patients, aged 7 to 18 years, with persistent allergic 

rhinitis and thirty controls were enrolled. The objective variables were measured 

in triplicate and according to existing recommendations. The OS was reported 

for the total nasal cavity and nostrils separately. TNR, V5 and EO were 

measured at baseline and in the moments after the induction of nasal 

obstruction (100% increase in NTS after nasal challenge with histamine). 

Patients with allergic rhinitis were treated with topical nasal corticosteroids, 

mometasone 100mcg/day for 15 days and assessed 21 (± 5) days later. 

Results: There were significant and negative correlations between TNR and V5 

in all groups and evaluation situations. The r values ranged from -0.73 to -0.32, 

and the association found in rhinitis group, at baseline, to evaluate the strongest 

and most obstructed nostril (r = -0.727). For the nasal cavity, of no significant 

correlation between OS and TNR and between OS and V5 at all studied times. 

Regarding the most obstructed nostril, we found significant negative correlation 

for OS and TNR (r = -0.51) and significant and positive for OS and V5 (r = 0.29), 

evaluating the total group at baseline. There were no clear differences in the 

coefficients of correlation found in patients and controls. The correlation 

coefficients were not changed after the induction of nasal obstruction and after 

treatment with nasal corticosteroids. Similarly, younger children showed a 

correlation coefficient similar to those of older adolescents. Conclusions: As 

has been described for adults, the objective assessment of nasal obstruction 

ARM (V5) and RMAA (TNR) showed no significant correlation in relation to the 

subjective evaluation (obstruction score) in children and adolescents, when 

assessing the nasal cavity as a whole, which has been seen in the assessment 

of unilateral nasal cavity. There was strong correlation between the objective 

evaluations. The presence of chronic nasal disease (allergic rhinitis) did not 

affect the correlation between objective and subjective assessments of nasal 

obstruction. The acute induction of nasal obstruction, nasal corticosteroid 
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treatment and age also seem to induce changes in this correlation. It is 

suggested, therefore, usefulness in adding an objective method for evaluating 

nasal obstruction in the polls in rhinology and, failing which, the evaluation of 

the nostrils separately. 

  

Keywords: allergic rhinitis, nasal provocation test, symptom score, nasal 

resistance, children, adolescents 
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5.1- INTRODUÇÃO  

A obstrução nasal caracteriza-se por restrição objetiva ao fluxo aéreo na 

cavidade nasal1 que ocorre quando há aumento na resistência nasal ao fluxo 

aéreo2 e é o sintoma de rinite alérgica que mais incomoda os pacientes3-9.  

A avaliação da permeabilidade nasal pode ser realizada por medidas 

objetivas e subjetivas. Entre as objetivas a rinomanometria anterior ativa 

(RMAA) consiste em avaliar simultaneamente, durante a respiração normal, a 

pressão e o fluxo da cavidade nasal, o que permite o cálculo da resistência 

nasal4. A rinometria acústica (RnA), outro método objetivo, consiste na emissão 

de ondas sonoras pelo interior do nariz, que refletidas são então captadas por 

um microfone e analisadas por um computador, permitindo o mapeamento da 

anatomia nasal, mensurando o seu volume em diferentes pontos4,10. Na 

avaliação subjetiva da permeabilidade nasal, escores de obstrução nasal são 

usualmente empregados, onde o paciente atribui uma nota para sua sensação 

de obstrução nasal11.  

A correlação entre a percepção subjetiva da obstrução nasal e as 

avaliações objetivas ainda é bastante controversa. Evidências recentes têm 

mostrado que a correlação entre ambas é usualmente pobre7, e em sua 

maioria não concordantes6,11,12,13,14,15. Em alguns casos, embora haja 

correlações significantes, elas são de valores não clinicamente relevantes16, ou 

são verificados valores significantes apenas quando a avaliação da congestão 

é feita pelo médico7,17, ou ainda sob condições específicas como por exemplo 

em avaliações unilaterais das narinas14. Aliado a estas dificuldades a maioria 

dos estudos foi realizado em adultos, havendo poucas descrições destas 

avaliações em crianças e adolescentes8,17,18. 

Ainda não é conhecido se a relação entre a percepção da obstrução e 

sua avaliação objetiva pode ser afetada pela obstrução nasal crônica, 

frequentemente encontrada em pacientes com rinite alérgica, que poderiam 

então habituar-se a sensação de obstrução nasal e sub ou superestimá-la. 

Também não está definido se esta percepção poderia ser alterada pela idade 

do paciente, por variações dos instrumentos de medida da obstrução nasal ou 

nas exacerbações da rinite alérgica, pela indução de obstrução nasal. De modo 

semelhante não é conhecido se as alterações provocadas pelo tratamento dos 

pacientes com rinite alérgica poderiam interferir nesta percepção.  
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Apesar de todas essas incertezas, a avaliação subjetiva da obstrução 

nasal tem sido a variável principal, senão a única, de inúmeros estudos sobre a 

fisiologia nasal e de diferentes intervenções (farmacológicas e cirúrgicas) em 

pacientes com rinite alérgica. Este fato induz um potencial viés em seus 

métodos e enfraquece o poder de seus resultados e conclusões. 

O objetivo deste estudo foi comparar a avaliação objetiva da obstrução 

nasal (resistência nasal [RMAA] e volume da cavidade nasal [5 cm, V5, RnA]), 

entre si e com a avaliação subjetiva dada pelo escore de obstrução (EO), 

verificando se as relações entre as variáveis objetivas e a subjetiva se alteram 

em diferentes condições e momentos. 

 

5.2- CASUÍSTICA E MÉTODO 

Foram selecionadas 36 crianças e adolescentes com rinite alérgica, com 

idades entre sete e 18 anos, matriculados e regularmente acompanhados no 

ambulatório de Alergia e Imunologia Clínica do Departamento de Pediatria da 

Universidade Federal de São Paulo - Escola Paulista de Medicina (UNIFESP-

EPM). Todos tinham diagnóstico de rinite alérgica persistente moderada-grave 

há pelo menos um ano, de acordo com a iniciativa ARIA19 e teste cutâneo de 

leitura imediata positivo (diâmetro médio da pápula igual ou superior a 3 mm)20 

a pelo menos um alérgeno inalante (D.pteronyssinus, D.farinae, Blomia 

tropicalis, epitélio de cão, epitélio de gato, Periplaneta americana, Blatella 

germanica, mistura de fungos, mistura de polens [IPI-ASAC, Brasil]).  

Para o grupo controle selecionou-se 34 crianças e adolescentes, de 

mesma faixa etária, sem história clínica de rinite alérgica ou outras doenças 

atópicas, sem alterações significativas das fossas nasais à rinoscopia anterior e 

com teste cutâneo negativo para a mesma bateria de alérgenos inalantes.  

Em ambos os grupos foram excluídas crianças com defeitos anatômicos 

significativos de vias aéreas superiores como desvio de septo, hipertrofia das 

adenóides ou pólipo nasal, em uso de corticosteroide sistêmico ou tópico nasal 

nos últimos 30 dias ou com história de infecção das vias aéreas superiores nos 

últimos 30 dias. O uso de anti-histamínicos ou de quaisquer outras medicações 

foi suspenso pelo menos dez dias antes da inclusão no estudo.  

 Pacientes com obstrução nasal total de uma ou de ambas as narinas 

foram excluídas do estudo pela impossibilidade de realização de RMAA. 
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Avaliação da função nasal 

A avaliação objetiva da permeabilidade nasal foi realizada empregando-

se de modo consecutivo e intercalado as técnicas de RMAA para cálculo da 

RNT e RnA (V5) (Rhinometrics®, Dinamarca), de acordo com as 

recomendações mais usualmente aplicadas21. Todas as medidas (RnA e 

RMAA) foram realizadas por um mesmo operador, em triplicata, e somente 

foram aceitas as medidas com coeficiente de variação intra-sujeito inferior a 

10%. Durante a realização das duas técnicas havia ainda um segundo 

investigador que observava o indivíduo avaliado evitando erros de execução. 

A avaliação subjetiva foi realizada pela atribuição, pelo próprio paciente, 

após cada instilação nasal de histamina, de um escore de zero a dez para a 

sensação de obstrução nasal (Escore de Obstrução, EO) de ambas as narinas 

conjuntamente e em separado onde zero correspondia a obstrução intensa e 

dez a narinas totalmente desobstruídas.   

 

Teste de provocação nasal com histamina  

Ao início do TPN, após 20 minutos de aclimatação foram obtidas as 

medidas basais de V5, RNT e EO. Após três minutos 0,15 ml de solução salina 

(NaCl 0,9%) foram instilados em cada narina. Novas medidas foram realizadas 

e passaram a ser utilizadas como de referência para o monitoramento do 

desencadeamento. A seguir 0,15 ml de soluções isotônicas com concentrações 

crescentes de dicloridrato de histamina (0,12; 0,25; 0,5; 1,0; 2,0; 4,0; 8,0 mg/ml; 

IPI-ASAC Brasil), sem conservantes e em temperatura ambiente, foram 

aspergidas, através de spray nasal, em cada narina a intervalo médio de dez 

minutos, sendo que novas medidas de V5, RNT e EO foram realizadas após 

cinco minutos de cada instilação. O TPN foi considerado positivo e interrompido 

quando houve incremento de pelo menos 100% na RNT 22,23.  

 

Corticosteroide tópico nasal 

Após o primeiro TPN, os pacientes do grupo rinite alérgica foram 

tratados com corticosteroide tópico nasal, furoato de mometasona, 100 g uma 

vez ao dia, durante 21 ( 5) dias. Ao final deste período o teste foi repetido 

executando-se as mesmas avaliações. Foram excluídos os pacientes que 

apresentaram infecção de vias aéreas superiores durante o tratamento. Todos 
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os TPN foram realizados no mesmo período do dia que o primeiro teste com a 

finalidade de diminuir possíveis interferências da variação circadiana da função 

nasal. 

O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da UNIFESP-

EPM (protocolo de pesquisa nº 1041/10) e todas as crianças e adolescentes 

tiveram o termo de consentimento livre e esclarecido assinado por seus pais 

e/ou responsáveis legais antes da realização dos exames 

 

Análise Estatística 

O cálculo amostral, considerando-se a correlação média entre variáveis 

objetivas e subjetivas de 0,5 8,15,24,25 indicou que seriam necessários pelos 

menos 29 indivíduos em cada grupo para se alcançar 80% de poder estatístico 

(β=0,2)  e significância de 5% (α=0,05).  

Os dados obtidos foram transcritos em banco de dados elaborado no 

Microsoft Excel® 2000 com dupla entrada de dados. 

Utilizou-se o teste não paramétrico de Mann-Whitney para comparar os 

resultados entre os dois grupos e o teste de correlação de Spearman para 

avaliar as relações entre as variáveis, empregando-se o pacote estatístico 

SPSS Statistics 17.0. Em todas as análises estipulou-se em 5% o nível de 

rejeição para a hipótese nula. 

Para permitir a comparação dos indivíduos do estudo pela idade, os 

grupos foram divididos em quartis e foram selecionados entre os 30 indivíduos 

do grupo rinite os oito mais novos (P25), e os oito mais velhos (P75) 

constituindo dois grupos: um com 10 anos ou menos e outro com 17 anos ou 

mais. Entre os controles foram selecionados os 7 mais novos (P25), com 11 

anos ou menos e os 6 mais velhos (P75), com 17 anos ou mais. No grupo total 

essa divisão contemplou 12 indivíduos no grupo com 10 anos ou menos e 

outros 12 indivíduos com 17 anos ou mais. 

 

5.3- RESULTADOS  

Foram incluídos no estudo 36 crianças e adolescentes com rinite 

alérgica com idades entre sete e 18 anos e 34 controles não alérgicos com 

idades entre sete e 18 anos. 

Dos 36 pacientes com rinite alérgica, dois foram excluídos por 
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incapacidade de compreender o conceito de escore, um por falta de 

cooperação e três por apresentarem obstrução nasal total de uma ou de ambas 

as narinas o que impossibilitou a realização de RMAA. 

Das 34 crianças e adolescentes selecionados para constituírem o grupo 

controle, a avaliação foi realizada de modo adequado em 30 delas, sendo dois 

excluídos por dificuldades técnicas na realização do TPN e outras duas por 

vigência de episódio agudo de infecção de vias aéreas superiores. A média de 

idade dos pacientes com rinite alérgica foi de 13,1 anos (± 3,3) e dos controles 

de 14 anos (± 3,2), sem diferenças significantes entre elas. Houve discreto 

predomínio do sexo feminino em ambos os grupos (60% no grupo rinite e 63% 

no grupo controle). 

Não houve reação adversa grave durante os TPN. Um paciente 

asmático do grupo com rinite alérgica, apresentou crise de broncoespasmo ao 

final do teste, prontamente revertida com a administração de salbutamol 

inalado.  

O grupo rinite alérgica apresentou média de escore geral de sintomas de 

7,4, significantemente superior ao grupo controle 1,8 (p≤ 0,001). 

Os valores individuais de resistência nasal, V5 e EO obtidos ao início e 

ao final do TPN dos pacientes com rinite alérgica estão expostos, 

respectivamente, nas tabelas A1 e A2. Os mesmos dados dos controles podem 

ser visualizados nas tabelas A3 e A4. 

Na Tabela 1 são apresentados os valores médios de resistência nasal, 

V5 e EO na cavidade nasal total e nas narinas mais obstruída e mais 

desobstruída. Nela observamos que ao início do TPN os pacientes com rinite 

alérgica apresentaram valores significantemente mais elevados que os 

controles com relação aos valores médios iniciais de RNT (0,309 Pa/cm3/s 

versus 0,205 Pa/cm3/s, respectivamente), menores de V5 total (8,6 cm3 versus 

9,6 cm3, respectivamente) e sem diferenças quanto ao EO total (8,3 versus 8,7 

respectivamente). A avaliação das narinas em separado (mais obstruída e mais 

desobstruída) mostrou diferenças significantes entre os dois grupos para 

algumas variáveis avaliadas (Tabela 1). De modo consistente valores totais e 

da narina mais obstruída para essas variáveis mostraram diferenças com 

relação aos controles. Essas diferenças não foram tão evidentes após o TPN 

(Tabela 1). 
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O estudo da relação entre o EO e medidas objetivas (RNT, V5) para os 

grupos rinite alérgica, controle e total se encontram na Tabela 2. Nela podemos 

observar correlações significantes e negativas entre RNT e V5 em todos os 

grupos e situações de avaliação, com valores de r variando de -0,73 a -0,32. A 

correlação encontrada no grupo rinite, no momento basal, na avaliação da 

narina mais obstruída foi a mais forte (r= -0,727). Com relação à comparação 

entre o EO e RNT e entre EO e V5, verificamos, no grupo total, no momento 

basal, correlações significantes para a narina mais obstruída, negativa para EO 

e RNT (r= -0,51), e positiva para EO e V5 (r= 0,29) (Tabela 2). Resultados 

semelhantes foram encontrados nos outros momentos. Não houve diferença ao 

avaliarmos os grupos rinite e controle (Figura 1). Ao avaliarmos a cavidade 

nasal total e a narina mais desobstruída não verificamos correlação significante 

entre as variáveis objetivas e a subjetiva (Figura 2). 

Na Tabela 3 temos os coeficientes de correlação de Spearman dos 

integrantes do grupo total, do grupo com rinite alérgica e controles, divididos 

por idade: até 10 anos e maiores de 17 anos. No grupo total, pudemos 

observar que entre os indivíduos de menor idade, as correlações obtidas foram 

semelhantes às observadas para o grupo todo, com correlação significativa e 

negativa entre RN e V5, avaliando-se a cavidade nasal total (r= -0,75).  Para a 

narina mais obstruída houve correlação significativa e negativa entre EO e RN 

(r= -0,59) e entre RN e V5 (r= -0,64). As variáveis apresentaram o mesmo 

comportamento ao final do TPN (Tabela 3).  

Nos indivíduos mais velhos, entretanto, nenhuma das correlações acima 

foi significante no momento basal e apenas a narina menos obstruída 

apresentou correlação significante e negativa ao avaliarmos RN e V5 (r= -0,59) 

e positiva entre o EO e V5 (r= 0,51) (Tabela 3). 

No grupo rinite os resultados foram semelhantes. Entre os mais novos, 

ao final do TPN, as correlações entre variáveis objetivas (RN e V5) e entre 

objetivas e subjetiva (EO e RN e entre EO e V5) não foram significantes. 

Novamente entre os indivíduos mais velhos nenhuma correlação significante 

pode ser verificada (Tabela 3). 

Ao avaliarmos as relações entre RN, V5 e EO, nos indivíduos do grupo 

rinite submetidos a tratamento com corticosteroide tópico nasal, verificamos 

que após o tratamento, em relação à cavidade nasal total, verificamos 
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correlação significante apenas entre V5 e RNT (r= -0,42). Com relação à narina 

mais obstruída houve correlação significante e negativa entre EO e RNT        

(r= -0,35) e entre V5 e RNT (r= -0,37) (Tabela 4). Novamente as variáveis 

apresentaram o mesmo comportamento ao final do TPN (Tabela 4 e Figura 3).  

Comparando o valor absoluto das correlações (r) antes e após o 

tratamento com corticosteroide tópico nasal, podemos observar que as 

correlações são predominantemente maiores antes que após o tratamento 

(Tabela 5). 

 

5.4- DISCUSSÃO 

No presente estudo observamos correlações significantes entre as 

avaliações objetivas da obstrução nasal em todos os grupos e situações de 

avaliação. Entretanto, o mesmo não ocorreu com as variáveis objetivas e 

subjetivas tendo-se a cavidade nasal total como base. Todavia, tomando-se a 

avaliação unilateral das narinas, verificamos correlação significante e negativa 

para EO e RNT e significante e positiva para EO e V5. A idade dos pacientes 

não mostrou interferência nos resultados. 

O emprego da RMAA na avaliação da permeabilidade nasal ganhou 

grande impulso a partir do final dos anos 50, mas só após os anos 80 foi que a 

RnA passou a ser mais empregada. Entretanto, o número de estudos que 

contempla a investigação da relação entre estas avaliações objetivas e a 

sensação subjetiva da obstrução nasal é pequeno e com resultados 

conflitantes6,9,13,14,23,25-33.  

Diversas explicações podem justificar a discordância dessas avaliações. 

Aparentemente as avaliações objetivas e subjetivas avaliam parâmetros 

diferentes não diretamente relacionados13. A sensação de obstrução nasal 

parece ainda não ser exclusivamente determinada pelo tamanho patente da 

cavidade nasal2,34 e pode ser influenciada, por variações anatômicas, por 

diferentes tipos de estímulos locais, pela cronicidade da obstrução nasal e por 

variações do instrumento de medida da obstrução nasal.  

 

Ainda não é conhecida qual área do nariz é a mais importante para a 

sensação de fluxo de ar. Há evidências de que esta sensação seja mediada 

pelo nervo trigêmio via receptores uniformemente distribuídos no vestíbulo 
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nasal e mucosa nasal13,30. Edema ou inflamação ao redor da terminação 

nervosa, exercícios, ar frio e ingestão de álcool podem perturbar a função 

nervosa e criar a sensação de obstrução nasal. Ao contrário, variações no 

complexo óstio-meatal decorrentes de mudanças no edema de mucosa, na 

posição do palato mole e na forma da narina podem influenciar a resistência 

nasal sem apresentar efeito sobre a sensação de obstrução2,12. Outros 

achados sugerem que receptores na região do vestíbulo nasal (região anterior 

da narina) sejam responsáveis por sinalizarem a sensação de patência nasal, 

ao passo que receptores no cavum sinalizam a sensação de obstrução nasal. 

Isto pode ser verificado pela anestesia local da região do vestíbulo nasal que 

produz sensação de obstrução nasal sem alteração da resistência nasal. A 

anestesia tópica da membrana mucosa nasal (região posterior da narina) é 

seguida pela sensação de aumento da patência nasal, novamente sem 

nenhuma variação objetiva na resistência nasal13. A turbinectomia inferior total 

produz acentuada melhora da sensação de obstrução nasal, porém com a 

mesma redução de resistência nasal observada na cirurgia de remoção apenas 

da porção anterior35. Isso se deve, provavelmente, ao fato da cirurgia radical 

denervar substancialmente a cavidade nasal removendo receptores que 

conduzem impulsos aferentes importantes na sinalização de obstrução nasal.  

 

Pacientes com resistência nasal alta em comparação aos com 

resistência baixa apresentam melhores correlações entre medidas objetivas e 

subjetivas, implicando que pacientes com uma ou ambas as narinas obstruídas 

seriam mais hábeis em detectar pequenas alterações de fluxo em relação aos 

pacientes menos obstruídos5. Por outro lado, pacientes cronicamente 

obstruídos poderiam se acostumar à obstrução nasal, minimizando sua 

gravidade36. 

 No presente estudo não observamos melhores correlações entre os 

pacientes do grupo rinite, submetidos à obstrução crônica, em relação ao grupo 

controle. Também não verificamos diferença em relação às correlações quando 

os pacientes foram submetidos à obstrução aguda (após TPN).  

 

Algumas variações nos instrumentos de medida da obstrução nasal 

podem contribuir para as discordâncias apresentadas. Na RMAA o resultado de 
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RNT é calculado e não aferido, o que poderia ocasionar distorções nos 

resultados visto que, embora isso seja uma possibilidade teórica, esta 

avaliação pode não refletir a realidade. Outro aspecto importante é o fato de 

que a RMAA, não permite a inclusão de pacientes com obstrução nasal total38. 

Em nosso estudo, entretanto, essa distorção nos valores de RNT não foi vista 

já que verificamos correlação significante entre RMAA e RnA (r = -0,7 a -0,3). 

Uma razão que poderia justificar a baixa correlação entre as avaliações 

objetiva e subjetiva seria o fato da cavidade nasal não apresentar fluxo linear, 

não havendo, portanto, uma relação linear entre pressão e fluxo. A quantidade 

de turbulência depende não somente da patência da cavidade nasal, como 

também de seu formato. Como consequência, baixa patência nasal pode ser 

acompanhada de alta ou baixa resistência a depender da presença ou 

ausência de irregularidades na conformação da cavidade nasal9. Priftis et al 

mostraram que para um mesmo grau de obstrução: “assintomático, leve, 

moderado ou grave” há extensa distribuição de valores de resistência nasal 

entre pré-escolares com rinite alérgica8. 

Outra fonte de discordância foi observada por Fairley et al que 

demonstraram que parâmetros subjetivos correlacionam-se fortemente quando 

as medidas são realizadas várias vezes no mesmo indivíduo, sendo cada um 

sua própria “curva de calibração”. Receptores da mucosa e vestíbulo nasal 

provavelmente estejam envolvidos, mas o sítio anatômico da curva de 

calibração ainda é desconhecido11. 

 

O uso de escalas de avaliação pode induzir respostas pelo desenho da 

escala ou pelas instruções dadas. Escalas com muitas opções podem 

contribuir para o prejuízo da correlação, pois há melhor correlação entre 

avaliação objetiva da permeabilidade nasal e escores de obstrução nasal 

quando este varia de 0 a 3 do que entre escalas analógicas de 0 a 10. Menos 

opções de escores subjetivos podem potencialmente aumentar correlações 

entre medidas objetivas e subjetivas17. Em nosso estudo, por estudarmos a 

faixa etária pediátrica, preferimos utilizar escala de 0 a 10, tornando esta forma 

de avaliação semelhante ao que as crianças vivenciam nas escolas em relação 

as suas notas. Há ainda alguns indivíduos que avaliam sua permeabilidade 

nasal de modo inesperado atribuindo altos valores de escore para altas 
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resistências e vice-versa5.  A explicação para este fato ainda precisa ser 

melhor avaliada. 

 

Ainda em relação à faixa etária pediátrica, há relatos de que crianças 

parecem aceitar mais facilmente a respiração oral em relação aos 

adolescentes17 e poderiam acostumar-se à obstrução nasal crônica passando a 

não considerar isso um problema. Poderiam também ser influenciadas na 

clínica pela avaliação de seus pais/responsáveis o que pode distorcer ainda 

mais a correlação entre avaliação objetiva e subjetiva. Em nosso estudo 

indivíduos de mais idade não pareceram ser mais acurados em avaliar seu 

bloqueio nasal em relação aos mais novos, de modo semelhante ao observado 

por outros autores7. 

 

A análise das narinas em separado (avaliação unilateral) nos permitiu 

demonstrar correlações mais fortes do que ao as avaliarmos em conjunto. Este 

fato foi facilmente percebido ao observarmos que não houve diferenças 

significantes entre os valores do EO entre os grupos rinite e controle quando 

avaliamos a cavidade nasal total, diferentemente do que ocorreu quando 

procedemos à avaliação unilateral das narinas (Tabela 1). 

Nossos achados são corroborados por estudo de revisão sistemática9 

que confirmou serem mais fortes as correlações quando a obstrução está 

presente e mais na avaliação unilateral, fato também observado por outros 

autores35,37. 

A ausência de correlação entre as avaliações objetiva e subjetiva 

quando se considera a cavidade nasal total pode ser explicada pelo fato desta 

avaliação não levar em consideração que suas variáveis advêm de estímulos 

separados de órgãos pareados15. Se o paciente tem um lado mais obstruído 

que outro ele pode responder sobre a obstrução nasal total baseando-se em 

um ou outro lado, o que pode distorcer o resultado5.  

 

O padrão ouro para a avaliação da obstrução nasal ainda não foi 

encontrado. A introdução na clínica de um método objetivo de aferição poderia 

contribuir na tomada de decisão. Apesar disso ainda consideramos importante 

a avaliação subjetiva, visto que ela reflete os sintomas e o impacto sobre a 
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qualidade de vida, fatores chaves que levam o paciente a procurar atendimento 

médico. Instrumentos que avaliem sua satisfação são, por esta razão, 

essenciais em muitos aspectos do diagnóstico. Embora achados anatômicos 

objetivos sejam uma parte crítica da avaliação médica, talvez, pela ótica do 

paciente o impacto de sua doença sobre sua qualidade de vida sejam os 

resultados mais importantes a serem avaliados após o tratamento14. Disto 

deriva a necessidade da avaliação conjunta por diferentes instrumentos que 

reflitam a multidimensionalidade da sensação de obstrução nasal38. 

Apesar de todas essas incertezas, a avaliação subjetiva da obstrução 

nasal tem sido a variável principal, senão a única, de inúmeros estudos sobre a 

fisiologia nasal e de diferentes intervenções (farmacológicas e cirúrgicas) em 

pacientes com rinite alérgica. Este fato induz um potencial viés em seus 

métodos e enfraquece o poder de seus resultados e conclusões. 

Em conclusão, neste estudo pudemos demonstrar que a avaliação 

objetiva da obstrução nasal por RnA e RMAA não apresentou correlação 

significativa com a avaliação subjetiva (escore de obstrução). Essa correlação 

não se alterou pela presença de doença nasal, após a indução de obstrução 

nasal aguda ou após o tratamento com corticosteroide nasal nos pacientes com 

rinite alérgica, mas mostrou-se melhorada quando a avaliação foi feita com as 

narinas em separado em relação à cavidade nasal total. A idade dos pacientes 

aparentemente não interferiu no grau de correlação entre as avaliações 

objetiva e subjetiva da obstrução nasal. 
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5.6- TABELAS 

 

Tabela 1: Valores médios de resistência nasal (RN, Pa/cm3/s), de volume dos 5 
centímetros iniciais (V5, cm3) e de escore de obstrução (EO) ao início e após o 
teste de provocação nasal (TPN) na cavidade nasal total, narina mais obstruída 
e mais desobstruída 
 

Variável 

Basal Após TPN 

Rinite 
alérgica 

Controle p 
Rinite 

alérgica 
Controle p 

Resistência Nasal 

Cavidade Nasal 
Total 0,309* 0,205 0,047 0,697 0,461 0,053 

 Narina mais 
Obstruída 1,038* 0,543 0,020 5,228 6,190 0,090 

 Narina mais 
Desobstruída 0,504 0,346 0,162 0,964 0,621 0,101 

Volume dos 5 cm iniciais 

 Cavidade Nasal 
Total 8,6* 9,6 0,045 6,5 7,1 0,135 

 Narina mais 
Obstruída 3,8* 4,3 0,021 2,8 3,1 0,162 

 Narina mais 
Desobstruída 4,9 5,3 0,141 3,7 4,0 0,156 

Escore de Obstrução 

 Cavidade Nasal 
Total 8,3 8,7 0,472 6,6 6,7 0,781 

 Narina mais 
Obstruída 6,2* 7,9 0,018 4,0* 5,4 0,017 

 Narina mais 
Desobstruída 8,4 8,6 0,806 7,3 7,2 0,982 

* p ≤ 0,05 
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Tabela 2 – Comparação entre o escore de obstrução (EO), resistência nasal (RN, 
Pa/cm3/s) e o volume da cavidade nasal nos primeiros 5 centímetros (V5, cm3) nos 
grupos rinite alérgica, controle e total, ao início e ao final do teste de provocação 
nasal (TPN). 
 
Comparações Cavidade nasal total Narina mais obstruída Narina mais 

desobstruída 

r p r p r p 

Grupo rinite basal 

      EO x RN -0,025 0,45 -0,440* 0,01 0,005 0,49 

      EO x V5 0,003 0,49 0,303 0,05 -0,118 0,27 

      V5 x RN -0,587** <0,001 -0,727** <0,001 -0,381* 0,02 

Grupo rinite após TPN 

      EO x RN 0,236 0,10 -0,323* 0,04 0,068 0,36 

      EO x V5 -0,061 0,37 0,132 0,24 -0,249 0,09 

      V5 x RN -0,477** <0,001 -0,647** <0,001 -0,405* 0,01 

Grupo controle basal 

      EO x RN -0,140 0,23 -0,535** <0,001 0,057 0,38 

      EO x V5 0,258 0,08 0,280 0,07 0,203 0,14 

      V5 x RN -0,384* 0,02 -0,331* 0,04 -0,316* 0,04 

Grupo controle após TPN 

      EO x RN 0,009 0,48 -0,162 0,20 0,070 0,36 

      EO x V5 -0,309* 0,05 -0,329* 0,04 -0,223 0,12 

      V5 x RN -0,383* 0,02 -0,108 0,29 -0,331* 0,04 

Grupo total basal 

      EO x RN -0,071 0,29 -0,510** <0,001 0,019 0,44 

      EO x V5 0,130 0,16 0,299* 0,01 0,016 0,45 

      V5 x RN -0,521** <0,001 -0,569** <0,001 -0,356** <0,001 

Grupo total após TPN 

      EO x RN 0,147 0,13 -0,261* 0,02 0,098 0,23 

      EO x V5 -0,180 0,09 -0,041 0,38 -0,240* 0,03 

      V5 x RN -0,463** <0,001 -0,417** <0,001 -0,375** <0,001 

*p ≤ 0,05 
** p≤ 0,001 

(r) Spearman  
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Tabela 3 – Comparação entre o escore de obstrução (EO), resistência nasal (RN, 
Pa/cm3/s) e o volume da cavidade nasal nos primeiros 5 centímetros (V5, cm3) nos 
grupos rinite alérgica, controle e total, ao início e ao final do teste de provocação 
nasal (TPN), segundo a faixa etária. 

Comparações 
 

Cavidade nasal total Narina mais obstruída Narina mais desobstruída 

r p r p r p 

Grupo rinite alérgica com 10 anos ou menos – basal (N=8)                          

      EO x RN 0,146 0,365 -0,685* 0,030 0,122 0,387 

      EO x V5 -0,466 0,122 0,558 0,075 -0,447 0,133 

      V5 x RN -0,838* 0,005 -0,881* 0,002 -0,850* 0,004 

Grupo rinite alérgica com 10 anos ou menos – após TPN(N=8) 

      EO x RN 0,405 0,160 -0,410 0,157 -0,038 0,464 

      EO x V5 -0,589 0,062 0,024 0,477 -0,292 0,242 

      V5 x RN -0,929** <0,001 -0,524 0,091 -0,857* 0,003 

Grupo rinite alérgica com 17 anos ou mais – basal(N=8) 

      EO x RN 0,417 0,152 0,110 0,398 0,339 0,205 

      EO x V5 0,049 0,454 -0,121 0,387 0,594 0,060 

      V5 x RN -0,405 0,160 -0,551 0,079 -0,024 0,478 

Grupo rinite alérgica com 17 anos ou mais – após TPN (N=8) 

      EO x RN 0,381 0,176 0,109 0,399 -0,630* 0,047 

      EO x V5 0,043 0,460 0,194 0,323 0,307 0,230 

      V5 x RN 0,335 0,208 -0,619 0,051 0,084 0,422 

Grupo controle com 11 anos ou menos – basal (N= 7) 

      EO x RN 0,468 0,145 -0,482 0,137 0,243 0,300 

      EO x V5 -0,748* 0,026 -0,259 0,287 -0,187 0,344 

      V5 x RN -0,500 0,127 -0,393 0,192 -0,571 0,090 

Grupo controle com 11 anos ou menos – após TPN (N= 7) 

      EO x RN 0,315 0,246 -0,937 0,001 0,412 0,179 

      EO x V5 -0,217 0,320 0,108 0,409 -0,356 0,217 

      V5 x RN -0,821* 0,012 -0,357 0,216 -0,429 0,169 

Grupo controle com 17 anos ou mais – basal (N= 6) 

      EO x RN -0,207 0,347 -0,098 0,427 0,564 0,122 

      EO x V5 0,828* 0,021 0,683 0,067 0,309 0,276 

      V5 x RN -0,714* 0,055 -0,600 0,104 -0,174 0,371 

Grupo controle com 17 anos ou mais – após TPN (N= 6) 

      EO x RN 0,001 0,500 -0,213 0,343 0,679 0,069 

      EO x V5 0,956** 0,001 0,334 0,259 0,926* 0,004 

      V5 x RN -0,086 0,436 -0,543 0,133 0,543 0,133 

Grupo total com 10 anos ou menos – basal (N=12) 

      EO x RN 0,101 0,377 -0,599* 0,020 0,174 0,294 

      EO x V5 -0,401 0,098 0,210 0,256 -0,618* 0,016 

      V5 x RN -0,757* 0,002 -0,643* 0,012 -0,772* 0,002 

Grupo total com 10 anos ou menos – após TPN(N=12) 

      EO x RN 0,253 0,214 -0,554* 0,031 0,280 0,189 

      EO x V5 -0,491 0,052 0,071 0,414 -0,381 0,111 

      V5 x RN -0,762* 0,002 -0,413 0,091 -0,713* 0,005 

Grupo total maiores de 17 anos - basal(N=12) 

      EO x RN 0,331 0,146 0,331 0,147 0,435 0,079 

      EO x V5 0,331 0,146 0,320 0,156 0,333 0,145 

      V5 x RN -0,273 0,196 -0,420 0,087 -0,028 0,465 

Grupo total maiores de 17 anos – após TPN(N=12) 

      EO x RN 0,142 0,330 0,079 0,404 0,044 0,445 

      EO x V5 0,548* 0,032 0,401 0,098 0,511* 0,045 

      V5 x RN 0,189 0,278 -0,343 0,137 -0,594* 0,021 

*p ≤ 0,05                                                                                                                                       
(r) Spearman 
** p ≤ 0,001  
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Tabela 4 – Comparação entre o escore de obstrução (EO), resistência nasal (RN, 
Pa/cm3/s) e o volume da cavidade nasal nos primeiros 5 centímetros (V5, cm3) no 
grupo rinite alérgica, ao início e ao final do teste de provocação nasal (TPN), após 
o tratamento com corticosteroide tópico nasal. 
Comparações Cavidade nasal  

total 
Narina mais 
obstruída 

Narina mais 
desobstruída 

r p r p r p 

Grupo rinite basal 

      EO x RN -0,213 0,170 -0,358* <0,05 -0,297 0,090 

      EO x V5 -0,088 0,348 -0,120 0,298 0,079 0,364 

      V5 x RN -0,424* <0,05 -0,374* <0,05 -0,438* <0,05 

Grupo rinite após TPN 

      EO x RN 0,104 0,323 0,103 0,333 -0,048 0,416 

      EO x V5 -0,530** <0,001 -0,454* <0,05 -0,300 0,088 

      V5 x RN -0,471* <0,05 0,055 0,409 -0,494** <0,001 
*p ≤ 0,05                                                                                                                                           (r) Spearman 
** p ≤ 0,001  
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Tabela 5: Comparação entre a resistência nasal (RN, Pa/cm3/s), volume dos 5 cm 
iniciais da cavidade nasal (V5, cm3) e escore de obstrução nasal (EO) antes (pré) 
e após (pós) tratamento com corticosteroide tópico nasal, no grupo rinite, ao início 
e ao final do teste de provocação nasal (TPN). 
 

Comparações Cavidade nasal total Narina mais obstruída 

 pré (r) pós (r)  pré (r) pós (r) 

Grupo rinite basal 

      EO x RN -0,158 -0,213 -0,567* -0,358* 

      EO x V5 -0,068 -0,088 0,321 -0,120 

      V5 x RN -0,603* -0,424* -0,729* -0,374* 

Grupo rinite após TPN 

      EO x RN 0,075 0,104 -0,401* 0,103 

      EO x V5 -0,080 -0,530* 0,121 -0,454* 

      V5 x RN -0,538* -0,471* -0,591* 0,055 

* p ≤ 0,05                                                                                               (r) Spearman 
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5.7- FIGURAS 
 

                
 
 
 

                
 
             Figura 1: Gráfico de dispersão dos valores de resistência nasal (RN, Pa/cm3/s), 

volume da cavidade nasal nos cinco centímetros proximais (V5, cm3) e escore de 
obstrução (EO) do grupo rinite (esquerda) e controle (direita), avaliados no 
momento basal. Narina mais obstruída. 
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Figura 2: Gráfico de dispersão dos valores de resistência nasal (RN, Pa/cm3/s), 
volume da cavidade nasal nos cinco centímetros proximais (V5, cm3) e escore de 
obstrução (EO) do grupo rinite, avaliados no momento basal. Cavidade nasal total 
(esquerda) e narina mais obstruída (direita). 
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      (a) 

 
          (b) 

 
                           (c) 

 
Figura 3: Gráfico de dispersão dos valores de resistência nasal (RN, Pa/cm3/s), 
volume da cavidade nasal nos cinco centímetros proximais (V5, cm3) e escore de 
obstrução (EO) do grupo rinite, avaliados no momento basal (a), após TPN (b) e 
após tratamento com corticosteroide nasal (c). Cavidade nasal total. 



63 
 

 
 

 6- CONCLUSÕES 
 
 Com base nas evidências apresentadas podemos concluir que: 

Houve correlação significante entre as avaliações objetivas da obstrução 

nasal aferidas por rinomanometria anterior ativa (RNT) e rinometria acústica (V5).  

 A avaliação objetiva da obstrução nasal por RnA e RMAA não apresentou 

correlação significativa em relação à avaliação subjetiva (escore de obstrução).  

 Essa correlação não se alterou pela presença de doença nasal, após a 

indução de obstrução nasal aguda ou após o tratamento com corticosteróide nasal 

nos pacientes com rinite alérgica. 

A idade dos pacientes aparentemente não interferiu no grau de correlação 

entre as avaliações objetiva e subjetiva da obstrução nasal. 

A correlação entre as avaliações objetiva e subjetiva da obstrução nasal é 

melhorada quando a avaliação é feita com as narinas em separado em relação a 

cavidade nasal total. 

Portanto, o padrão ouro para a avaliação da obstrução nasal ainda não foi 

encontrado. As avaliações demonstraram ser complementares. A introdução de 

um método objetivo de aferição poderia contribuir principalmente nas pesquisas 

em rinologia. Caso não seja possível, sugerimos a avaliação unilateral das narinas 

com a finalidade de melhorar a acurácia da avaliação. Apesar disso ainda 

consideramos importante a avaliação subjetiva, visto que ela reflete os sintomas e 

o impacto sobre a qualidade de vida, fatores chaves na satisfação do paciente. 

Disto deriva a necessidade da avaliação conjunta por diferentes instrumentos que 

reflitam a multidimensionalidade da sensação de obstrução nasal38.
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           7- ANEXOS 

Tabela A1: Valores de escore de obstrução nasal (EO), resistência nasal (RN - Pa/cm3/s) e volume da cavidade nasal nos 
primeiros cinco centímetros (V5 - cm3) dos pacientes com rinite alérgica após instilação de soro fisiológico (basal). 

# EOT   EO D EO E EO Ob EO De RNT RND RNE RNOb RNDe V5T V5D V5E  V5Ob V5De 

1R 9 8 7 7 8 0,309 0,34 3,45 3,45 0,34 6,82 4,01 2,81 2,81 4,01 

2R 8 9 7 7 9 0,197 0,28 0,66 0,66 0,28 8,98 5,11 3,87 3,87 5,11 

3R 5 3 4 3 4 0,284 0,80 0,44 0,80 0,44 8,91 3,34 5,57 3,34 5,57 

4R 9 10 9 9 10 0,192 0,26 0,74 0,74 0,26 8,47 4,97 3,5 3,5 4,97 

5R 5 1 6 1 6 0,347 2,60 0,40 2,60 0,40 7,76 1,83 5,93 1,83 5,93 

6R 9 5 5 5 5 0,281 0,50 0,64 0,64 0,50 11,47 6,03 5,44 5,44 6,03 

7R 9 5 9 5 9 0,685 1,39 1,35 1,39 1,35 10,72 5,66 5,06 5,06 5,66 

8R 6 3 9 3 9 0,228 0,55 0,39 0,55 0,39 9,34 3,72 5,62 3,72 5,62 

9R 5 8 2 2 8 0,787 1,53 1,62 1,62 1,53 6,33 3,7 2,63 2,63 3,7 

10R 9 9 9 9 9 0,611 1,50 1,03 1,50 1,03 6,84 3,52 3,32 3,32 3,52 

11R 9 10 9 9 10 0,125 0,24 0,26 0,26 0,24 10,27 4,88 5,39 4,88 5,39 

12R 8 6 7 6 7 0,185 0,44 0,32 0,44 0,32 10,31 4,34 5,97 4,34 5,97 

13R 8 6 6 6 6 0,568 0,82 1,85 1,85 0,82 7,63 3,97 3,66 3,66 3,97 

14R 10 10 8 8 10 0,282 0,39 1,02 1,02 0,39 6,87 3,63 3,24 3,24 3,63 

15R 10 10 10 10 10 0,218 0,48 0,40 0,48 0,40 8,59 3,6 4,99 3,6 4,99 

16R 8 7 8 7 8 0,168 0,40 0,29 0,40 0,29 11,62 5,56 6,06 5,56 6,06 

17R 8 2 10 2 10 0,386 1,69 0,50 1,69 0,50 6,84 2,65 4,19 2,65 4,19 

18R 8 4 9 4 9 0,511 2,05 0,68 2,05 0,68 6,33 2,83 3,5 2,83 3,5 

19R 9 10 9 9 10 0,215 0,43 0,43 0,43 0,43 8,15 4,22 3,93 3,93 4,22 

20R 8 9 8 8 9 0,100 0,30 0,15 0,30 0,15 10,3 4,01 6,29 4,01 6,29 

21R 10 9 10 9 10 0,252 0,44 0,59 0,59 0,44 7,16 3,78 3,38 3,38 3,78 

22R 10 9 0 0 9 0,261 0,29 2,63 2,63 0,29 7,53 4,11 3,42 3,42 4,11 

26R 5 5 5 5 5 0,117 0,240 0,230 0,240 0,230 8,94 3,97 4,97 3,97 4,97 

27R 10 9 10 9 10 0,790 1,680 1,490 1,680 1,490 4,35 2,01 2,34 2,01 2,34 

28R 8 4 6 4 6 0,187 0,47 0,31 0,47 0,31 6,91 3,11 3,8 3,11 3,8 

29R 10 10 9 9 10 0,114 0,15 0,48 0,48 0,15 8,64 4,81 3,83 3,83 4,81 

30R 9 8 8 8 8 0,140 0,210 0,420 0,420 0,210 9,98 5,93 4,05 4,05 5,93 

31R 7 7 6 6 7 0,229 0,7 0,34 0,7 0,34 7,59 3,61 3,98 3,61 3,98 

32R 10 7 10 7 10 0,326 0,70 0,61 0,70 0,61 9,73 3,41 6,32 3,41 6,32 

33R 10 10 10 10 10 0,172 0,32 0,37 0,37 0,32 15,25 7,89 7,36 7,89 7,36 

T: cavidade nasal total; D: narina direita; E: narina esquerda; Ob: narina mais obstruída; De: narina menos obstruída. 



65 
 

 
 

Tabela A2: Valores de escore de obstrução nasal (EO), resistência nasal (RN - Pa/cm3/s) e volume da cavidade nasal nos 
primeiros cinco centímetros (V5 - cm3) dos pacientes com rinite ao fim do teste de provocação nasal (TPN) 

# EOT   EO D EO E EO Ob EO De RNT RND RNE RNOb RNDe V5T V5D V5E  V5Ob V5De 

1R 9 10 8 8 10 0,626 0,64 29,08 29,08 0,64 5,3 3,39 1,91 1,91 3,39 

2R 10 10 7 7 10 0,467 0,76 1,21 1,21 0,76 6,64 3,97 2,67 2,67 3,97 

3R 1 1 1 1 1 0,613 2,07 0,87 2,07 0,87 6,25 2,41 3,84 2,41 3,84 

4R 5 10 3 3 10 0,394 0,41 10,25 10,25 0,41 5,68 3,78 1,9 1,90 3,78 

5R 5 2 8 2 8 0,745 23,02 0,77 23,02 0,77 5,39 1,82 3,57 1,82 3,57 

6R 10 9 6 6 9 0,566 0,91 1,50 1,50 0,91 8,41 4,73 3,68 3,68 4,73 

7R 8 5 6 5 6 1,675 2,65 4,55 4,55 2,65 7,58 4,15 3,43 3,43 4,15 

8R 6 6 5 5 6 0,453 0,74 1,17 1,17 0,74 7,38 2,94 4,44 2,94 4,44 

9R 5 7 1 1 7 1,784 2,34 7,51 7,51 2,34 5,49 3,02 2,47 2,47 3,02 

10R 8 9 8 8 9 1,254 2,16 2,99 2,99 2,16 5,01 2,59 2,42 2,42 2,59 

11R 7 7 5 5 7 0,260 0,43 0,66 0,66 0,43 7,83 4,05 3,78 3,78 4,05 

12R 4 4 2 2 4 0,461 0,56 2,60 2,60 0,56 7,48 3,95 3,53 3,53 3,95 

13R 3 5 1 1 5 1,504 1,87 7,68 7,68 1,87 5,9 2,99 2,91 2,91 2,99 

14R 7 10 5 5 10 0,582 0,68 4,06 4,06 0,68 5,4 2,79 2,61 2,61 2,79 

15R 7 3 7 3 7 0,477 3,58 0,55 3,58 0,55 6,33 2,31 4,02 2,31 4,02 

16R 6 5 5 5 5 0,560 2,40 0,73 2,40 0,73 9,08 4,59 4,49 4,49 4,59 

17R 10 0 10 0 10 0,779 4,56 0,94 4,56 0,94 5,18 2,07 3,11 2,07 3,11 

18R 6 3 6 3 6 1,295 9,50 1,50 9,50 1,50 4,86 2,25 2,61 2,25 2,61 

19R 7 7 5 5 7 0,513 0,84 1,32 1,32 0,84 6,77 3,67 3,1 3,10 3,67 

20R 5 1 8 1 8 0,211 2,59 0,23 2,59 0,23 7,87 2,62 5,25 2,62 5,25 

21R 10 10 10 10 10 0,539 0,78 1,74 1,74 0,78 5,62 3,4 2,22 2,22 3,40 

22R 10 10 0 0 10 0,852 0,91 13,47 13,47 0,91 5,91 3,16 2,75 2,75 3,16 

26R 3 5 2 2 5 0,221 0,280 1,040 1,040 0,280 6,94 3,86 3,08 3,08 3,86 

27R 10 8 10 8 10 1,603 3,510 2,950 3,510 2,950 3,45 1,6 1,85 1,6 1,85 

28R 3 1 6 1 6 0,438 6,48 0,47 6,48 0,47 4,94 1,88 3,06 1,88 3,06 

29R 7 6 4 4 6 0,265 0,38 0,88 0,88 0,38 6,96 3,74 3,22 3,74 3,22 

30R 7 8 4 4 8 0,283 0,360 1,320 1,320 0,360 7,87 4,26 3,61 3,61 4,26 

31R 6 6 5 5 6 0,459 2,79 0,55 2,79 0,55 5,77 2,52 3,25 2,52 3,25 

32R 6 3 5 3 5 0,635 1,39 1,17 1,39 1,17 8,02 3,00 5,02 3 5,02 

33R 7 7 6 6 7 0,397 0,50 1,92 1,92 0,50 10,41 5,58 4,83 4,83 5,58 

T: cavidade nasal total; D: narina direita; E: narina esquerda; Ob: narina mais obstruída; De: narina menos obstruída. 
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Tabela A3 Valores de escore de obstrução nasal (EO), resistência nasal (RN - Pa/cm3/s) e volume da cavidade nasal nos 
primeiros cinco centímetros (V5 - cm3) dos pacientes do grupo controle após instilação de soro fisiológico (basal). 

# EOT   EO D EO E EO Ob EO De RNT RND RNE RNOb RNDe V5T V5D V5E  V5Ob V5De 

1C 10 10 10 10 10 0,349 0,74 0,66 0,74 0,66 10,9 5,68 5,22 5,22 5,68 

2C 10 10 10 10 10 0,240 0,49 0,47 0,49 0,47 11,22 4,72 6,5 4,72 6,5 

3C 10 10 10 10 10 0,120 0,28 0,21 0,28 0,21 14,38 7,05 7,33 7,05 7,33 

4C 8 8 8 8 8 0,176 0,39 0,32 0,39 0,32 8,66 3,7 4,96 3,7 4,96 

5C 10 8 8 8 8 0,132 0,20 0,39 0,39 0,20 11,5 6,29 5,21 5,21 6,29 

6C 8 8 8 8 8 0,271 0,47 0,64 0,64 0,47 8,89 4,59 4,3 4,3 4,59 

7C 10 10 10 10 10 0,192 0,44 0,34 0,44 0,34 10,49 4,44 6,05 4,44 6,05 

8C 7 5 5 5 5 0,250 0,56 0,45 0,56 0,45 9,07 4,4 4,67 4,4 4,67 

9C 10 10 10 10 10 0,215 0,43 0,43 0,43 0,43 9,66 4,3 5,36 4,3 5,36 

10C 9 7 8 7 8 0,259 0,92 0,36 0,92 0,36 6,35 2,7 3,65 2,7 3,65 

11C 10 6 9 6 9 0,355 0,97 0,56 0,97 0,56 7,05 2,74 4,31 2,74 4,31 

12C 9 9 8 8 9 0,242 0,40 0,61 0,61 0,40 8,33 4,92 3,41 3,41 4,92 

13C 9 10 10 10 10 0,255 0,53 0,49 0,53 0,49 5,78 2,4 3,38 2,4 3,38 

14C 4 4 2 2 4 0,239 1,05 0,31 1,05 0,31 12,1 5,8 6,3 5,8 6,3 

15C 7 5 7 5 7 0,189 0,89 0,24 0,89 0,24 9,98 4,44 5,54 4,44 5,54 

16C 9 9 10 9 10 0,192 0,48 0,32 0,48 0,32 9,71 4,01 5,7 4,01 5,7 

17C 9 10 10 10 10 0,172 0,35 0,34 0,35 0,34 9,39 4,63 4,76 4,63 4,76 

18C 9 10 8 8 10 0,135 0,21 0,38 0,38 0,21 9,99 5,47 4,52 4,52 5,47 

19C 10 9 9 9 9 0,110 0,23 0,21 0,23 0,21 10,94 5,91 5,03 5,03 5,91 

20C 9 9 9 9 9 0,159 0,35 0,29 0,35 0,29 8,14 4,25 3,89 3,89 4,25 

21C 10 10 10 10 10 0,109 0,24 0,20 0,24 0,20 10,1 5,15 4,95 4,95 5,15 

22C 8 7 8 7 8 0,180 0,30 0,45 0,45 0,30 8,06 4,53 3,53 3,53 4,53 

23C 9 10 8 8 10 0,218 0,38 0,51 0,51 0,38 12,96 7,65 5,31 5,31 7,65 

24C 8 8 9 8 9 0,145 0,47 0,21 0,47 0,21 9,95 4,49 5,46 4,49 5,46 

25C 8 8 8 8 8 0,312 0,45 1,02 1,02 0,45 8,51 5,9 2,61 2,61 5,9 

26C 8 7 5 5 7 0,219 0,5 0,39 0,5 0,39 7,46 3,4 4,06 3,4 4,06 

27C 9 8 8 8 8 0,190 0,38 0,38 0,38 0,38 8,16 4,58 3,58 3,58 4,58 

28C 8 8 7 7 8 0,180 0,45 0,3 0,45 0,3 9,46 4,44 5,02 4,44 5,02 

30C 8 7 7 7 7 0,198 0,68 0,28 0,68 0,28 10,25 3,92 6,33 3,92 6,33 

31C 8 8 9 8 9 0,145 0,47 0,21 0,47 0,21 9,95 4,49 5,46 4,49 5,46 

T: cavidade nasal total; D: narina direita; E: narina esquerda; Ob: narina mais obstruída; De: narina menos obstruída. 
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Tabela A4: Valores de escore de obstrução nasal (EO), resistência nasal (RN - Pa/cm3/s) e volume da cavidade nasal nos 
primeiros cinco centímetros (V5 - cm3) dos pacientes do grupo controle ao fim do teste de provocação nasal (TPN) 

# EOT   EO D EO E EO Ob EO De RNT RND RNE RNOb RNDe V5T V5D V5E  V5Ob V5De 

1C 6 6 7 6 7 0,888 6,88 1,02 6,88 1,02 8,09 3,46 4,63 3,46 4,63 

2C 7 5 8 5 8 0,494 2,60 0,61 2,60 0,61 9,74 3,73 6,01 3,73 6,01 

3C 7 7 7 7 7 0,298 0,76 0,49 0,76 0,49 9,78 4,74 5,04 4,74 5,04 

4C 7 5 7 5 7 0,356 1,08 0,53 1,08 0,53 6,69 3,00 3,69 3,00 3,69 

5C 5 5 5 5 5 0,278 0,37 1,11 1,11 0,37 7,59 4,15 3,44 3,44 4,15 

6C 7 10 6 6 10 0,541 0,67 2,81 2,81 0,67 5,6 3,46 2,14 2,14 3,46 

7C 8 7 6 6 7 0,404 0,84 0,78 0,84 0,78 8,02 3,42 4,60 3,42 4,60 

8C 10 10 10 10 10 0,529 0,96 1,18 1,18 0,96 6,44 3,32 3,12 3,12 3,32 

9C 7 10 6 6 10 0,465 0,49 9,08 9,08 0,49 6,59 3,31 3,28 3,28 3,31 

10C 9 5 10 5 10 0,548 3,79 0,64 3,79 0,64 4,39 1,98 2,41 1,98 2,41 

11C 9 5 9 5 9 0,803 7,45 0,90 7,45 0,90 4,63 1,61 3,02 1,61 3,02 

12C 9 8 8 8 8 0,488 0,65 1,95 1,95 0,65 6,19 3,76 2,43 2,43 3,76 

13C 9 7 8 7 8 0,544 2,33 0,71 2,33 0,71 4,07 1,93 2,14 1,93 2,14 

14C 3 5 1 1 5 0,547 1,68 0,81 1,68 0,81 10,19 4,99 5,20 4,99 5,20 

15C 1 0 1 0 1 0,547 6,21 0,60 6,21 0,60 7,05 3,38 3,67 3,38 3,67 

16C 8 7 10 7 10 0,410 1,70 0,54 1,70 0,54 7,81 2,94 4,87 2,94 4,87 

17C 7 6 7 6 7 0,558 1,47 0,90 1,47 0,90 6,52 3,13 3,39 3,13 3,39 

18C 5 6 5 5 6 0,277 0,39 0,96 0,96 0,39 7,61 4,20 3,41 3,41 4,20 

19C 8 9 6 6 9 0,222 0,28 1,08 1,08 0,28 8,42 5,30 3,12 3,12 5,30 

20C 8 8 8 8 8 0,359 0,56 1,00 1,00 0,56 5,78 3,36 2,42 2,42 3,36 

21C 10 10 7 7 10 0,234 0,28 1,43 1,43 0,28 7,64 4,56 3,08 3,08 4,56 

22C 7 8 6 6 8 0,519 1,13 0,96 1,13 0,96 4,94 2,69 2,25 2,25 2,69 

23C 7 8 6 6 8 0,532 0,58 6,37 6,37 0,58 9,61 4,71 4,9 4,71 4,90 

24C 6 4 5 4 5 0,320 5,5 0,34 5,5 0,34 7,62 3,49 4,13 3,49 4,13 

25C 5 7 5 5 7 0,623 0,69 6,38 6,38 0,69 6,18 4,43 1,75 1,75 4,43 

26C 7 6 8 6 8 0,518 2,28 0,67 2,28 0,67 6,17 2,6 3,57 2,6 3,57 

27C 3 3 2 2 3 0,382 0,58 1,12 1,12 0,58 6,53 3,39 3,14 3,14 3,39 

28C 5 3 4 3 4 0,418 0,98 0,73 0,98 0,73 7,37 3,27 4,1 3,27 4,1 

30C 5 4 6 4 6 0,413 1,65 0,55 1,65 0,55 8 3,23 4,77 3,23 4,77 

31C 6 4 5 4 5 0,320 5,5 0,34 5,5 0,34 7,62 3,49 4,13 3,49 4,13 

T: cavidade nasal total; D: narina direita; E: narina esquerda; Ob: narina mais obstruída; De: narina menos obstruída. 
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Anexo 1- Carta de aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa 

 



69 
 

 
 

 

 



70 
 

 
 

Anexo 2- Modelo do termo de consentimento livre e esclarecido 

 
Você e seu filho(a) estão sendo convidados a participar de um estudo denominado: 
“Provocação nasal com histamina em crianças e adolescentes com rinite alérgica 
persistente: contribuição da rinometria acústica”. 
 
Este estudo tem por objetivo avaliar a capacidade de um exame, chamado de rinometria 
acústica, de detectar corretamente as alterações provocadas no nariz durante um teste de 
provocação nasal com uma substância irritativa, a histamina. Este teste de provocação 
nasal é um instrumento importante no estudo de pessoas com rinite alérgica, e a 
rinometria acústica parece ser um exame que permite avaliar melhor este teste de 
provocação. Para podermos estudar melhor as vantagens desse novo aparelho, 
precisamos realizar a provocação nasal em pessoas com rinite alérgica (20 participantes) 
e sem (20 participantes). 
Neste estudo o seu filho(a) será submetido ao teste de provocação nasal com histamina. 
Para tanto, ele(a) terá que comparecer em horário combinado na Disciplina de Alergia, 
Reumatologia e Imunologia Clínica, situada à Rua dos Otonis, 725. O teste tem duração 
aproximada de duas horas. Antes do início do teste vocês responderão a um questionário 
breve sobre seus sintomas de rinite e o quanto eles o atrapalham. Durante o teste será 
pingado, várias vezes, uma substância chamada histamina no nariz de seu(a) filho(a), em 
concentrações cada vez maiores. Após cada vez, seu filho(a) será solicitado a soltar o ar 
pelo nariz em um aparelho que mede a quantidade de ar que sai por segundo. Também 
será medida a resistência e o volume nasal através de um outro aparelho, sendo que para 
isso, será necessário acoplar uma sonda na saída de cada narina. Estes exames são 
rápidos e indolores, e durante esta avaliação o seu(a) filho(a) terá apenas que respirar 
espontaneamente. Solicitaremos também a cada vez que seu filho(a) localize em uma 
tabela de graus o quanto seu nariz está entupido. Ao início e término do procedimento o 
seu(a) filho(a) terá que soprar em um aparelho, chamado espirômetro, para que 
possamos avaliar a função pulmonar. Caso seu(a) filho(a) tenha rinite alérgica ele(a) 
deverá utilizar um medicamento, furoato de mometasona, por 14 dias. Este medicamento 
é seguro e amplamente empregado no tratamento de pessoas com rinite alérgica. Após 
esses 14 dias ele(a) terá que realizar o teste de provocação nasal outra vez. Neste estudo 
não há necessidade de coleta de sangue. 
Durante o teste de provocação nasal o seu(a) filho(a) provavelmente vai apresentar 
alguns sintomas nasais como coceira, escorrimento e obstrução. Quando o teste de 
provocação terminar será aplicado um descongestionante nasal, que provavelmente 
reduzirá estes sintomas. Algumas pessoas podem apresentar, durante o teste de 
provocação nasal, alguns outros sintomas como tosse, coceira nos olhos e 
lacrimejamento. 
Não há benefício direto para as pessoas sem rinite alérgica, que participarem deste 
estudo. Para as pessoas com rinite alérgica, o medicamento utilizado, furoato de 
mometasona, provavelmente irá reduzir os sintomas. 
 
Em qualquer etapa do estudo você terá acesso aos profissionais responsáveis pela 
pesquisa para esclarecimentos de eventuais dúvidas. Os principais investigadores são o 
Dr Gustavo F. Wandalsen e Dra Aline I. S. Mendes, que podem ser encontrados na 
Disciplina de Alergia, Reumatologia e Imunologia Clínica, situada à Rua dos Otonis 725, 
no telefone 5579-1590. Se você tiver alguma consideração ou dúvida sobre a ética da 
pesquisa, entre em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) – Rua Botucatu, 
572 – 1º andar – cj 14, 5571-1062 – E-mail: cepunifesp@epm.br 
 

mailto:cepunifesp@epm.br
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É garantida a liberdade de retirada de consentimento a qualquer momento e deixar de 
participar do estudo, sem qualquer prejuízo à continuidade de seu tratamento na 
Instituição. 
As informações obtidas serão analisadas em conjunto com outros pacientes, não sendo 
divulgada a identificação de nenhum paciente. 
Não há despesas pessoais para o participante em qualquer fase do estudo, incluindo 
exames e consultas. Também não há compensação financeira relacionada à sua 
participação. Se existir qualquer despesa adicional, ela será absorvida pelo orçamento da 
pesquisa. 
Em caso de dano pessoal, diretamente causado pelos procedimentos ou tratamentos 
propostos neste estudo (nexo causal comprovado), o participante tem direito a tratamento 
médico na Instituição, bem como às indenizações legalmente estabelecidas. 
Os pesquisadores envolvidos neste estudo comprometem-se a utilizar os dados e o 
material coletado somente para esta pesquisa. 
Acredito ter sido suficientemente informado a respeito das informações que li ou que 
foram lidas para mim, descrevendo o estudo ”Provocação nasal com histamina em 
crianças e adolescentes com rinite alérgica persistente: contribuição da rinometria 
acústica.” 
 

Eu....................................................... discuti com o Dr Gustavo F. Wandalsen/Dra Aline I. 
dos S. Mendes sobre a minha decisão em participar nesse estudo. Ficaram claros para 
mim quais são os propósitos do estudo, os procedimentos a serem realizados, seus 
desconfortos e riscos, as garantias de confidencialidade e de esclarecimentos 
permanentes. Ficou claro também que minha participação é isenta de despesas e que 
tenho garantia do acesso a tratamento hospitalar quando necessário. Concordo 
voluntariamente em participar deste estudo e poderei retirar o meu consentimento a 
qualquer momento, antes ou durante o mesmo, sem penalidades ou prejuízo ou perda de 
qualquer benefício que eu possa ter adquirido, ou no meu atendimento neste Serviço. 
 
 
...................................................Data      /     /            ....................................................Data         /       /         
  
          Assinatura do paciente                                                 Assinatura do representante legal 
 
 
................................................Data         /       /           ...................................................Data         /       /        

 
Assinatura do responsável pelo estudo                                  Assinatura da testemunha      
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Anexo 3: Escore geral de sintomas 
 

SINTOMAS ESCORE DE   INTENSIDADE 
 AUSENTE 

(0) 
LEVE (1) MODERADA (2) GRAVE (3) 

Obstrução Nasal (     ) (     ) (     ) (     ) 
Prurido Nasal (     ) (     ) (     ) (     ) 
Espirros (     ) (     ) (     ) (     ) 
Coriza (     ) (     ) (     ) (     ) 

 

 

Anexo 4: Escore de obstrução nasal 

 

Obstrução Nasal Nota 

Totalmente obstruídas 0 

Intensamente obstruídas 1 

Extremamente obstruídas 2 

Muito obstruídas 3 

Obstrução grave 4 

Obstrução moderada  5 

Obstrução média 6 

Obstrução leve 7 

Obstrução muito leve 8 

Obstrução discreta 9 

Totalmente desobstruídas 10 
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