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Resumo 

 

 Estudos demonstram que há uma associação clínica, epidemiológica e 

fisiopatológica da inflamação das vias aéreas superior e inferior na rinite e na asma, o 

que sugere uma participação similar das células inflamatórias em ambas doenças. 

A proporção de eosinófilos na avaliação quantitativa nasal poderia, portanto, 

tornar-se um teste rápido, minimamente invasivo e útil para a identificação da inflamação 

eosinofílica das vias aéreas inferiores, representando uma ferramenta de avaliação do 

controle de pacientes asmáticos. Objetivo : Comparar a contagem de eosinófilos no 

escarro induzido e no lavado nasal de pacientes asmáticos regularmente tratados, 

assintomáticos e estáveis, em um estudo transversal. E ainda, avaliar a acurácia da 

eosinofilia do lavado nasal como preditor da eosinofilia do escarro induzido. Métodos:  A 

avaliação clínica, o questionário de controle da asma (ACQ-7), espirometria pré e pós 

broncodilatador, amostra de lavado nasal e escarro foram realizados. A eosinofilia nasal 

foi analisada através da Receiver Operating Curve (ROC) e do modelo de regressão 

logística. Resultados:  Nos 140 pacientes analisados, o volume expiratório forçado após 

o uso de broncodilatador (VEF1 pós-BD), não apresentou diferença estatisticamente 

significante entre o grupo de pacientes com escarro eosinofílico dos não-eosinofílicos 

(p=0,18). No modelo de regressão logística para a caracterização da eosinofilia no 

lavado nasal, quem tinha eosinofilia no escarro, tinha 52 vezes mais chance de ter 

eosinofilia no lavado nasal do que não ter eosinofilia no lavado nasal, e também, para 

cada aumento de 1% na resposta broncodilatadora, observou-se um aumento de 7% na 

chance de se ter eosinofilia no lavado nasal, ajustadas para a  presença de sintomas das 

vias aéreas superiores, a idade, o escore de ACQ-7 e o VEF1 pós-broncodilatador. 

Conclusão:  Este estudo evidenciou que a monitorização da eosinofilia na asma através 

da citologia nasal pode ser útil como complemento da avaliação clínica e acurada para a 

caracterização do tipo e da extensão da inflamação das vias aéreas inferiores, em 

substituição ao escarro induzido. 
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Asma é uma doença inflamatória crônica, caracterizada por hiperresponsividade 

das vias aéreas inferiores e com limitação variável do fluxo aéreo, reversível 

espontaneamente ou com tratamento. Manifesta-se clinicamente por episódios 

recorrentes de sibilância, dispnéia, aperto no peito e tosse, que ocorrem particularmente 

à noite e pela manhã ao despertar. Resulta de uma interação complexa entre genética, 

exposição ambiental e outros fatores específicos que levam ao desenvolvimento e à 

manutenção dos sintomas (1).  

A fisiopatologia da asma se fundamenta na presença de inflamação das vias 

aéreas. A persistência do processo inflamatório crônico na asma pode levar à obstrução 

fixa das vias aéreas, ou seja, obstrução irreversível, o que caracteriza funcionalmente o 

remodelamento brônquico (2, 3).  

Apesar do melhor conhecimento desta fisiopatologia, há registros de aumento na 

sua morbidade e na sua mortalidade, o que poderia indicar, entre as diversas 

explicações, algum grau de falha no tratamento de base (5-9).   

A recidiva das exacerbações aponta para risco aumentado de crises graves, 

persistência do processo inflamatório, deterioração da função pulmonar e da qualidade 

de vida (10,11).  

O Global Initiative for Asthma (GINA) sugere que o tratamento de manutenção da 

asma deva basear-se no estado de controle da doença (Anexo 9) e no tratamento 

utilizado no momento da avaliação, para determinar o esquema terapêutico a ser 

empregado (12,13).  

Para avaliar o nível de controle é preciso reunir um conjunto de informações 

obtidas na entrevista do paciente e na avaliação do mesmo. Estas informações 

englobam as avaliações de sintomas diurnos e noturnos, a presença de limitação de 

atividades, a presença de exacerbações e a quantidade de medicação de resgate 

utilizada para alívio dos sintomas. E entre os dados funcionais estão a medida do volume 

expiratório forçado no primeiro segundo (VEF1) e/ou o pico de fluxo expiratório (PFE). A 

inter-relação entre estes parâmetros determina, não só o nível de controle, mas orienta a 

etapa de tratamento a ser instituída, sempre fundamentada na fisiopatologia da doença, 

ou seja, o processo inflamatório. Assim, o tratamento de manutenção deve ter como foco 

principal, a redução da inflamação (1).   
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A inflamação das vias aéreas na asma é um processo multicelular envolvendo 

principalmente eosinófilos, neutrófilos, linfócitos T (CD4+) e mastócitos, sendo a 

infiltração eosinofílica sua principal característica (Figura 1) (14,15).  

 

 

 

 

Figura 1. Microfotografia de algumas células inflam atórias do escarro induzido .  

 

Mesmo em pacientes com asma leve tem sido demonstrado que a inflamação das 

vias aéreas é, predominantemente, eosinofílica (16,17).  

Sabe-se que a inflamação eosinofílica e a hiperresponsividade brônquica são as 

características principais da asma, mas que também podem estar presentes na rinite 

alérgica, sugerindo uma ligação entre as duas doenças e, talvez, explicando a presença 

de infiltrado eosinofílico brônquico em pacientes asmáticos assintomáticos e riníticos não 

asmáticos (18-23).  

Estudos comprovam que células inflamatórias estão presentes no escarro 

induzido por solução salina hipertônica (24,25), de pacientes com asma assintomática ou 

estável, e também de pacientes com rinite sazonal, sustentando a hipótese de que o 

infiltrado inflamatório eosinofílico contribui com a hiperresponsividade brônquica (26).  
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Outros estudos demonstram que há associação clínica, epidemiológica e 

fisiopatológica da inflamação das vias aéreas, superior e inferior, na rinite e na asma, o 

que sugere uma participação similar das células inflamatórias em ambas as doenças (27-

29). 

Esta ligação existente entre as vias aéreas, superior e inferior, observada 

repetidamente, tem sido denominada nos últimos anos como: "doença das vias aéreas 

unidas" ou "rinobronquite alérgica” (23,30).  

Embora as medidas do VEF1 e do PFE possam estar associadas com a 

inflamação das vias aéreas, podem em determinadas eventualidades subestimar a 

presença de inflamação. Os testes de broncoprovocação são mais sensíveis do que a 

espirometria para o diagnóstico e a monitorização da asma, mas seu valor preditivo 

positivo para exacerbações também é menor do que as medidas de inflamação das vias 

aéreas (31-34).  

É também sabido que pacientes asmáticos assintomáticos apresentam biópsias 

brônquicas com infiltrados celulares inflamatórios (35).  

Ao longo das últimas décadas, inúmeros esforços em pesquisas foram dedicados 

a novos métodos, a fim de avaliar o processo inflamatório envolvido na asma, mediante 

procedimentos cada vez menos invasivos, com interesse crescente pelos marcadores 

inflamatórios (13).  

O ideal seria que marcadores inflamatórios da asma pudessem ser detectados no 

sangue, mas estudos com dosagem sérica de proteína catiônica eosinofílica (ECP) e 

fator de crescimento de colônia de granulócitos (GM-CSF) revelaram baixa correlação 

com o controle da asma. Isso sugere que a inflamação estaria, provavelmente, localizada 

nas vias aéreas, onde boa parte da sua síntese também ocorreria. Além disso, existe boa 

correlação entre as dosagens de marcadores inflamatórios observadas no escarro 

induzido e no lavado broncoalveolar (36). 

A presença de eosinófilos no escarro tem sido associada às exacerbações da 

asma (15). Na monitorização do tratamento da asma, a queda no número de eosinófilos no 

escarro se correlaciona positivamente com a melhora do VEF1 e com a boa resposta 

clínica à corticoterapia (18,31,37) , sendo esta contagem de eosinófilos, segundo alguns 

autores, mais sensível que a dosagem de óxido nítrico exalado (NOex) (33,38), embora 

outros estudos sejam discordantes quanto a esta sensibilidade aumentada (39,40). Por 



Amorim, MM _______________________________________                         Introdução 

____________________________________________________________________ 

 

 5 

outro lado, os indivíduos asmáticos que não apresentam eosinofilia no escarro tem pouca 

resposta clínica ao uso de corticóides (33,41).  

Outros estudos confirmaram a sensibilidade da eosinofilia para prever a 

frequência e intensidade da exacerbação clínica da asma, pois o aumento no número de 

eosinófilos no escarro precede a exacerbação, permitindo manejo mais adequado das 

doses de corticóide inalatório, especialmente em doentes com asma moderada e grave, 

prevenindo e retardando o aparecimento das exacerbações graves (31,34). 

No entanto, a coleta de escarro, embora menos invasiva que a do lavado 

broncoalveolar, requer um procedimento demorado, exigindo colaboração do paciente e, 

por isto, muitas vezes considerado, em determinados casos, ineficaz para monitorização 

da inflamação através da avaliação quantitativa de eosinófilos (42). 

A contagem diferencial de células do lavado nasal poderia constituir-se numa 

alternativa de auxílio na avaliação do controle da asma, já que a rinite e a asma 

brônquica são enfermidades fortemente associadas em sua etiopatogenia e tem, 

adicionalmente, uma relação de causalidade (43). 

Se a associação entre rinite e asma tem sido relatada há anos, e acreditando-se 

que as mucosas das vias aéreas, superior e inferior, sejam contínuas, achados celulares 

em secreções nasais poderiam representar aqueles obtidos em vias aéreas inferiores, 

como espelhos de uma mesma inflamação.  

A proporção de eosinófilos na avaliação quantitativa nasal poderia tornar-se um 

teste rápido, minimamente invasivo e útil para a identificação da inflamação eosinofílica 

das vias aéreas inferiores, representando uma ferramenta de avaliação do controle de 

pacientes asmáticos.  

Para estudarmos se o lavado nasal poderia substituir o escarro induzido como 

ferramenta de avaliação do controle da asma, desenvolvemos um estudo transversal 

com coleta simultânea de lavado nasal e escarro induzido, para avaliar o comportamento 

da contagem diferencial de células nesses procedimentos, em asmáticos moderado-

graves, estáveis, regularmente tratados e assintomáticos.  
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1.1  Objetivo geral 

 

• Comparar a contagem de eosinófilos no escarro induzido e no lavado nasal de 

pacientes asmáticos regularmente tratados, assintomáticos e estáveis. 

 

1.2   Objetivos específicos 

 

• Comparar a contagem de eosinófilos no escarro induzido e no lavado nasal para a 

avaliação da inflamação das vias aéreas.  

• Comparar a eficácia da coleta do lavado nasal com a do escarro induzido. 

• Avaliar a contagem de eosinófilos no escarro e no lavado nasal de riníticos 

tratados e não tratados com corticóide tópico nasal. 

• Avaliar a acurácia da eosinofilia do lavado nasal como preditor da eosinofilia do 

escarro induzido. 

• Avaliar os fatores associados à eosinofilia do lavado nasal. 

 

 



_______________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ __ 
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Galeno, assim como Hipócrates, acreditava que a respiração se originava no 

cérebro e que a cavidade craniana possuía comunicação com a nasofaringe. Sua teoria 

era baseada na observação de que os odores, que se supunha serem percebidos pelo 

cérebro, passavam através desta via. Outras observações, como a de que cheiros fortes 

poderiam causar dificuldades respiratórias em alguns indivíduos e, de que a dispnéia 

freqüentemente era associada com secreções nasais de muco espesso, reforçavam suas 

conclusões. Galeno atribuía a causa da asma a uma obstrução intermitente da 

respiração secundária a secreções que pingavam do cérebro no pulmão. Esta teoria fez 

com que o tratamento da dispnéia passasse pela cuidadosa limpeza das narinas, para 

aliviar o cérebro e limpar as passagens aéreas dos pulmões. Suas idéias sobre as 

secreções cerebrais permaneceram até o século XVII, quando os médicos ainda 

descreviam a asma como “uma doença na qual o catarro cai sobre o pulmão”, época em 

que as teorias anatômicas de Galeno foram finalmente refutadas (44, 45). 

O entendimento de que asma e rinite alérgica são manifestações de um mesmo 

processo inflamatório, substituindo a idéia de duas doenças distintas, tem evoluído 

sobremaneira nos últimos anos (46-51). 

A literatura apresenta evidências que reforçam este novo paradigma, o que 

resultou na elaboração de um documento publicado em colaboração com a Organização 

Mundial da Saúde, que recebeu a sigla "ARIA", construída a partir da fusão das primeiras 

letras da expressão inglesa Allergic Rhinitis and its Impact on Asthma (48).  

Em 1916, Felix Marchand demonstrou a presença de eosinófilos, mastócitos e 

outras células em mucosas nasais e brônquicas de pacientes que morreram de asma. Os 

eosinófilos eram abundantes no epitélio e em outras regiões das vias aéreas superior e 

inferior. A partir de suas observações, Marchand, descreveu as diferentes propriedades 

dos eosinófilos, nasais e brônquicos (53). 

Em um segundo estudo, Marchand, encontrou outras similaridades entre as 

alterações nasais, traqueais e brônquicas. Observou a abundância de vasos na mucosa 

das vias aéreas e verificou, cuidadosamente, a presença de grande número de 

eosinófilos. Pioneiramente, ele descreveu a importância do papel do epitélio na asma, 

através da liberação de fatores quimiotáticos e inflamatórios que afetam a micro 

circulação sub-epitelial. Também comprovou que mesmo na mais grave expressão da 

asma, esta não estava associada às alterações patológicas do tecido pulmonar  incluindo 

os alvéolos. Fez importantes considerações celulares das vias aéreas na asma, 
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descrevendo a natureza desta inflamação, a qual denominou “bronquite eosinofílica”. 

Mais tarde afirmou que as características patológicas das mucosas nasais e 

traqueobrônquicas de pacientes asmáticos eram semelhantes. Estas observações foram 

corroboradas e denominadas, em 1928, como “similaridades essenciais entre as 

mucosas nasais e epitélio e subepitélio brônquicos” (53). 

A interação entre as vias aéreas superior e inferior pode ser explicada por vários 

mecanismos (Figura 2) (54), que vamos revisar a seguir, através de algumas evidências e, 

didaticamente, separá-los por seus aspectos morfo-fisiológicos, imuno-fisiopatológicos, 

epidemiológicos e as implicações terapêuticas destes conceitos na tentativa de avaliar 

melhor a interação rinite e asma. 

 

 

 

Figura 2. Esquema da interação das vias aéreas, sup erior e inferior. 
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2.1  Evidências morfológicas e fisiológicas 

 

O trato respiratório pode ser visto como uma unidade morfofuncional. As mucosas 

nasal e brônquica tem arquiteturas semelhantes caracterizadas por epitélio pseudo-

estratificado, com células ciliadas colunares apoiadas sobre a membrana basal (23). Em 

praticamente toda a sua extensão a mucosa do trato respiratório é rica em mastócitos e 

tecido linfóide, constituindo o chamado "tecido linfóide associado à mucosa ou ao 

brônquio". Na submucosa encontram-se vasos sanguíneos, glândulas mucosas, nervos e 

células inflamatórias, tais como, monócitos, linfócitos, eosinófilos e mastócitos (52).  

À parte destas características comuns existem particularidades. As cavidades 

nasossinusais são irrigadas tanto pelo sistema carotídeo externo (artérias maxilar e 

facial), como carotídeo interno (artéria oftálmica). Desta rica vascularização origina-se a 

obstrução nasal, manifestação primordial nos processos inflamatórios do nariz, com 

consequente infiltração de células inflamatórias (eosinófilos e linfócitos T) e liberação de 

mediadores (histamina, leucotrienos e prostaglandinas) (23,55,56). 

A via aérea inferior caracteriza-se pela sua plasticidade e pela presença de 

músculo liso da traquéia aos bronquíolos terminais, o que explica a broncoconstrição que 

ocorre no asmático (23,52). 

As fossas nasais preparam o ar inspirado para ser conduzido às vias aéreas 

inferiores. Sua principal função é equilibrar a temperatura e a umidade do ar inspirado, 

além de filtrar as partículas em suspensão. Também apresentam funções olfatórias e de 

ressonância vocal além das relacionadas ao desencadeamento de reflexos à distância, 

entre eles, os cardiorrespiratórios, tais como a contração da musculatura laríngea e 

brônquica, alterações da ventilação pulmonar, freqüência cardíaca e o reflexo do espirro. 

Nos casos de rinite há deficiências no aquecimento e umidificação do ar inspirado e 

ainda na função filtrante nasal. A respiração oral subseqüente permite que os 

aeroalérgenos atinjam as vias aéreas inferiores provocando hiperresponsividade 

brônquica. (55-57). 

A inervação da mucosa nasal se faz por fibras adrenérgicas, colinérgicas e, 

finalmente, sem que ainda tenha sido claramente definida sua função, por fibras não-

adrenérgicas e não-colinérgicas. Neurotransmissores e neuropeptídeos (esses últimos 

também identificáveis no tecido bronquial) do sistema nervoso autônomo são 

responsáveis pelo controle da homeostase, isto é, regulam a permeabilidade vascular e 
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os processos secretórios. A inervação colinérgica é a principal via efetora da 

broncoconstrição. O controle adrenérgico se faz no nariz e nos brônquios por 

mecanismos diferentes; os agonistas α-adrenérgicos são potentes vasoconstritores 

nasais, enquanto que os ß2-adrenérgicos são potentes broncodilatadores (52). 

Portanto, mesmo que seja indispensável levar em consideração algumas 

diferenças fica reconhecido o entendimento de como a rinite alérgica não controlada 

pode atuar como fator provocativo e agravante da asma. 

 

2.2  Evidências imunológicas e fisiopatológicas 

 

Na patogênese da asma e rinite, a mucosa respiratória de indivíduos predispostos, 

agredida por fatores ambientais múltiplos, adoece com manifestações de variadas 

localizações e intensidades podendo ocorrer concomitantemente (58). 

A imunoglobulina E (IgE) é produzida pelas células plasmáticas localizadas nos 

linfonodos que drenam o sítio de entrada do antígeno ou localmente, nos sítios de 

reações alérgicas (mucosas, nasal e brônquica) pelas células plasmáticas derivadas dos 

centros germinativos que se desenvolvem nos tecidos inflamados (23, 59). 
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Tanto na asma como na rinite existe a participação de mecanismos alergênicos 

mediados pela presença de IgE. A molécula de IgE liga-se ao receptor de superfície de 

alta afinidade dos mastócitos, dos basófilos e dos eosinófilos ativados, permitindo que 

essas células respondam à ligação de antígenos específicos pela liberação de 

mediadores inflamatórios, além de prolongar a meia vida dos eosinófilos através da 

indução de proteínas anti-apoptóticas para estas células (Figura 3) (60-63).  

 

 

 

 

Figura 3. Esquema representativo das principais cél ulas e mediadores envolvidos com a 

resposta inflamatória (asma e rinite). 

Adaptação: Rev. Virtual Quim. 2009, 1 (1):35-48. Da ta de publicação na Web: 2 de Fevereiro o de 

2009.  
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A maioria dos alérgenos são proteínas relativamente pequenas altamente 

solúveis, que são transportadas em partículas dessecadas como grãos de pólen ou fezes 

de ácaros. No contato com o epitélio e a mucosa das vias aéreas o alérgeno separa-se 

da partícula e se difunde para a submucosa do trato respiratório, onde encontra as 

células dendríticas que o capturam e processam suas proteínas tornando-as ativadas 

durante este processo. Uma vez dentro das células estas recebem sinal de migração 

para locais linfóides, onde ocorre a apresentação dos alérgenos aos linfócitos TH2. Estes 

processos de sensibilização, reconhecimento e apresentação de alérgenos são comuns 

na asma e na rinite alérgica (3,15,26,64-71). 

Quando os linfócitos TH2 são ativados, citocinas como IL-5 são liberadas, 

aumentando a produção de eosinófilos na medula óssea e sua liberação na circulação. A 

degranulação dos eosinófilos causa a liberação da proteína básica principal, a qual por 

sua vez, causa degranulação dos mastócitos e dos basófilos. Esse efeito é aumentado 

pela presença de qualquer uma das citocinas que afetam o crescimento, a diferenciação 

e a ativação dos eosinófilos e basófilos, como a IL-3, IL-5 e o GM-CFS (61,72-74).  

A resposta inflamatória na rinite e na asma após a ativação de mastócitos pelo 

antígeno, mediada por IgE, é comumente dividida em duas fases: imediata ou do tipo I e 

tardia ou do tipo IV. A primeira, iniciando segundos após estímulo antigênico, é produzida 

por substâncias farmacologicamente ativas (histamina, prostaglandinas e outros), 

liberadas das células de tecidos (basófilos e mastócitos) que determinam vasodilatação, 

aumento da permeabilidade vascular (obstrução nasal) e broncoconstrição. A segunda 

que ocorre em tempo variável, 8 a 12 horas após estímulo antigênico, é causada pela 

síntese e liberação de mediadores incluindo prostaglandinas, leucotrienos, e algumas 

citocinas como IL-5 e IL-13 dos mastócitos e basófilos ativados. Estas recrutam outros 

leucócitos incluindo eosinófilos e linfócitos TH2, que levam à lesão do tecido epitelial e 

exposição das terminações nervosas, caracterizando um dos principais sintomas 

associado à asma e rinite, i.e. a hiperresponsividade brônquica e a obstrução nasal 

crônica, respectivamente. A penetração destas células na mucosa depende da sua 

adesão a determinados receptores que serão expressos no endotélio dos vasos; estes 

receptores são moléculas de adesão como por exemplo, a molécula de adesão da célula 

vascular (VCAM-1), a qual tem sua expressão aumentada na inflamação alérgica 

provavelmente por ação da IL-4 liberada pelos linfócitos TH2 e mastócitos. A medula 

óssea participa ativamente deste processo com a produção de células inflamatórias, 
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através do aumento do número de células precursoras e este envolvimento revela o 

caráter sistêmico da asma e do binômio asma-rinite alérgica (Figura 4) (47, 52, 58, 61, 75-77). 

 

 

 

 

 

Figura 4. Esquema resumido da resposta inflamatória : fase imediata e tardia 

VCAM-1: molécula de adesão vascular 1; IL-4: interl eucina 4; IL-5: interleucina 5; IgE: 

imunoglobulina E; linfócito TH2: linfócito T auxili ar (58). 

 

A presença de inflamação crônica decorrente da falta de reparo adequado à 

resposta inflamatória tardia induz a liberação constante de diversos mediadores 

químicos, enzimas proteolíticas e radicais livres de oxigênio, promovendo danos 

teciduais progressivos, ocasionando alterações de caráter anatômico e funcional das vias 

aéreas, caracterizando o processo de remodelamento brônquico na asma e inflamação 

alérgica crônica na rinite (78-83). 

Holgate et al, descreveram que o epitélio das vias aéreas inferiores, além de 

desenvolver um papel importante como barreira física, era fundamental na patogênese 

da asma. A biópsia brônquica de epitélio de indivíduos asmáticos evidenciou áreas de 

metaplasia e destruição, espessamento de lâmina basal subepitelial, aumento no número 

de miofibroblatos além de evidente remodelamento das vias aéreas, tais como, 

hipertrofia e hiperplasia da musculatura lisa brônquica (84, 85). 
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Do ponto de vista clínico, observa-se que processos inflamatórios nasais, como é 

o caso da rinite alérgica, repercutem desfavoravelmente em pacientes asmáticos (23, 52,86).  

Outras hipóteses apontam o reflexo nasobrônquico (neural) como base da relação 

entre a inflamação nasal e brônquica. As evidências para sua existência ainda são 

paradoxais e, portanto, difíceis de provar, pois argumentos em favor desta hipótese 

advêm de experiências em modelos animais e humanos, em que a irritação da mucosa 

nasal pode resultar em obstrução das vias aéreas inferiores e que este fenômeno de 

hiperresponsividade brônquica pode ser bloqueado por atropina ou ressecção do 

trigêmeo, sugerindo a presença de um reflexo colinérgico; e contra esta hipótese, a 

observação de que a aplicação de lidocaína tópica nasal não alterou o grau de 

reatividade brônquica (47,58,87-90). 

Portanto, são as bases moleculares e celulares que apontam, de forma 

consistente, para a unicidade de respostas imunológicas e comportamento 

fisiopatológico do trato respiratório na asma e na rinite alérgica; provavelmente, 

consequência do fato de que ambas tem etiologia semelhante, e podem, assim, se 

manifestar de forma sincrônica ou seqüencial (52,58,69). 

 

 

2.2.1  Evidências eosinofílicas 

 
 

A principal célula na inflamação inicial e tardia da asma é o eosinófilo (Figura 5). A 

associação entre eosinófilos e doenças alérgicas já é reconhecida há muito tempo, 

embora até 1980 acreditava-se que estas células tivessem apenas ação anti-inflamatória. 

Este falso conceito mudou após o reconhecimento da alta toxicidade das proteínas 

contidas nos grânulos dos eosinófilos para helmintos, células de mamíferos e para as 

células epiteliais do trato respiratório. Na atualidade, os eosinófilos são considerados 

células pró-inflamatórias que medeiam as manifestações das doenças alérgicas, 

incluindo-se a asma e a rinite (91-93). 

Os eosinófilos modulam as respostas inflamatórias alérgicas e são capazes de 

sintetizar mais de 28 substâncias cujos RNA-mensageiros e proteínas já foram 

totalmente identificados. Estas proteínas são estocadas em seus grânulos cristalóides e 

em pequenas vesículas secretórias e liberadas rapidamente no meio circulante após 

recrutamento e estimulação dos eosinófilos. Dentre estas substâncias incluem-se as 
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interleucinas, as quimiocinas e os fatores de crescimento. A IL-3, IL-5 e GM-CSF 

produzem maior diferenciação eosinofílica, prolongam sua sobrevida (antagonizam a 

apoptose) e favorecem sua quimiotaxia, ativação e adesão, determinando a auto-

perpetuação da infiltração inflamatória eosinofílica. Os agentes quimiotáticos, como 

RANTES, eotaxinas (1, 2 e 3) e PAF aceleram a mobilização de novos eosinófilos e seus 

precursores para a circulação (94-96). 

 Nos últimos anos, novas citocinas foram identificadas nos eosinófilos, como a IL-

9, a IL-11, o leukaemia inhibitory factor (LIF) e o interferon-� (92, 97-100). 

 Para cada eosinófilo na circulação existem cerca de 100 a 300 eosinófilos nos 

tecidos, distribuídos em diversos órgãos: pele, glândulas mamárias, útero, vagina e, 

preferencialmente, em tecidos com interface aérea, como tubo gastrintestinal e trato 

respiratório (91). 

 

 

 

 

Figura 5. Microfotografias, óptica e eletrônica, do  eosinófilo humano típico e suas 

principais organelas . 
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O eosinófilo humano típico apresenta de 12 a 17 mm de diâmetro, com núcleo 

bilobulado, sem nucléolo, ocupado parcialmente por cromatina, mitocôndrias, microtubos, 

corpúsculos lipídicos (principal depósito de ácido aracdônico), retículo endoplasmático, 

aparelho de Golgi e grânulos citoplasmáticos intactos. Destes grânulos, três ou quatro 

tipos são identificados por microscopia eletrônica: 

1. Grandes, densos e esféricos, também chamados de “específicos ou 

secundários”, seu núcleo é constituído pela proteína básica maior (MBP), 

enquanto que a matriz é constituída pela proteína catiônica eosinofílica (ECP), 

peroxidase eosinofílica (EPO), proteína-X eosinofílica (EPX) e neurotoxina 

derivada do eosinófilo (EDN). Estas quatro proteínas tem avidez por corantes 

ácidos como a eosina, advindo daí o nome eosinófilo.  

2. Grandes e médios em relação ao tamanho, densos e esféricos sem núcleo 

cristalino, também chamados de “primários”, os quais contém outra proteína 

chamada lisofosfolipase que forma os chamados cristais de Charcot-Leyden 

(CCL) encontrados no escarro de asmáticos.  

3. Pequenos e densos ou “pequenos grânulos”. 

4. Estruturas vesicotubulares também chamadas de microgrânulos e que funcionam 

como unidades estruturais da célula (91). 

Pacientes com doenças que cursam com eosinofilia, como asma e rinite, possuem 

duas populações de eosiníofilos no sangue periférico, que podem ser distinguidas de 

acordo com a sua densidade em “normodensos” e “hipodensos”.  

Há vários mecanismos de síntese e diferenciação para explicar a diferença quanto 

à densidade dos eosinófilos e a mais aceita é que os hipodensos são células mais 

maduras e metabolicamente mais ativas que os normodensos, com consumo de oxigênio 

e capacidade aumentada de gerar ânion superóxido. Em indivíduos normais, 90% dos 

eosinófilos são do tipo normodenso. Na asma o percentual de hipodensos varia entre 35 

e 65%, enquanto que em outras síndromes hipereosinofílicas este valor pode ser 

superior a 80% (101,102).  

O principal metabólito do ácido aracdônico nos eosinófilos é o leucotrieno, LTC4, 

(ácido5[S]-hidroxi-6[R]-glutationil-7,9-trans-11,14-cis-eicosatetraenóico). Nos asmáticos, 

os eosinófilos hipodensos secretam maior quantidade de leucotrieno LTC4 do que os 

normodensos (103,104). Os leucotrienos na asma participam na contração da musculatura 

lisa brônquica, promovem a produção de muco, a descamação do epitélio brônquico e a 
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redução do transporte mucociliar Também alteram a permeabilidade vascular 

favorecendo o edema e a inflamação eosinofílica, aumentam a expressão de moléculas 

de adesão no endotélio vascular, favorecendo a marginação leucocitária e quimiotaxia 

específica para eosinófilos (91).  

Na rinite, os leucotrienos também aumentam a permeabilidade vascular causando 

edema, aumentam a secreção glandular e estimulam as terminações nervosas (espirros), 

além de estarem envolvidos no mecanismo de diapedese celular. Estudos revelam a 

importância dos leucotrienos, de seus receptores e a eficácia clínica dos seus 

antagonistas no tratamento da rinite alérgica (105).  

O teste de provocação brônquica com antígenos aumenta o percentual de 

eosinófilos hipodensos no sangue periférico de pacientes com asma, tanto na resposta 

imediata, como na tardia (104). 

A fisiopatologia dos eosinófilos na inflamação das vias aéreas depende de 

interações celulares específicas com: o estímulo, as citocinas e os agentes exógenos. 

Acredita-se que a participação do eosinófilo na inflamação seja regulada por múltiplos 

mediadores no próprio local da reação inflamatória. A participação funcional dos 

eosinófilos pode ser iniciada por interações entre a superfície celular e ligantes 

particulados e solúveis. A união destes agonistas com os receptores específicos de 

superfície dos eosinófilos inicia uma cascata de sinais transmembrana, que resultam na 

ativação do eosinófilo, incluindo a exocitose dos grânulos e a geração de metabólitos do 

oxigênio. Como os neutrófilos, os eosinófilos apresentam múltiplas vias de sinalização 

para sua ativação funcional. Interações ligante-receptor podem ativar as proteínas G, a 

adenilciclase, o metabolismo fosfolipídico, a fosforilação protéica, fluxos de cálcio, os 

fatores de transcrição nuclear e as mudanças de pH nos eosinófilos. Os grânulos 

específicos secundários quando ativados, liberam proteínas que são citotóxicas e 

importantes no mecanismo do dano tecidual. Análises por microscopia eletrônica 

evidenciam ruptura da membrana plasmática com extravasamento do conteúdo 

citoplasmático. A MBP responde por 50% das proteínas dos grânulos secundários. Em 

baixas concentrações causa esfoliação de células epiteliais e distúrbios na função ciliar; 

e em altas concentrações, tem capacidade destrutiva do epitélio, expondo a camada 

basal. A MBP causa contração da musculatura lisa peribrônquica, aumenta a 

hiperresponsividade brônquica e reduz a atividade e freqüência dos batimentos ciliares. 

Existem evidências de que bloqueie os receptores colinérgicos nas terminações 
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nervosas das vias aéreas, diminuindo a liberação de acetilcolina e aumentando a 

broncoconstricção mediada pelo nervo vago. Também pode induzir mastócitos e 

basófilos a liberarem histamina (101,106-108). 

A ECP tem ação semelhante à MBP, enquanto que a EPO, em baixas 

concentrações, causa cilioestase e esfoliação epitelial.  

Os cristais de Charcot-Leyden produzidos nos grânulos primários são cristais 

hexagonais bipiramidais que possuem a atividade lisofosfolipase, sendo encontrados em 

associação com eosinofilia de fluidos orgânicos ou de tecidos. O papel da lisofosfolipase 

ainda não foi totalmente esclarecido, porém parece proteger as células dos efeitos líticos 

dos lisofosfolipídios gerados no sítio da inflamação. Estudos revelam que estes cristais 

não são exclusivos de eosinófilos, parecem estar presentes também em basófilos sob 

condições inflamatórias (109).  

Seguramente, o reconhecimento do papel do eosinófilo como componente 

inflamatório responsável por sinais e sintomas clínicos, tornou-se, nestas últimas 

décadas, um paradigma importante ao entendimento da fisiopatotologia e manejo da 

asma e da rinite alérgica (110). 

 
 

2.3  Evidências epidemiológicas  

 
 

Evidências epidemiológicas sugerem, fortemente, que os elos entre rinite alérgica 

e asma não são devidos ao acaso, sendo inúmeras as constatações desta associação 
(46, 81,111,112).  

Em média, 75% dos pacientes com asma acompanhada por marcadores de atopia 

tem rinite associada, e até 20% dos pacientes com rinite alérgica, muito particularmente 

aqueles com a forma perene ou persistente, padecem de asma de forma concomitante 
(30).  

Parece provável que a rinite alérgica constitua-se numa etapa prévia em direção 

ao complexo contexto da alergia, e que, com ou sem hiperresponsividade brônquica, ela 

e a asma possam combinar-se e interagir de modo variável, segundo o indivíduo, a 

predisposição genética, a estação do ano, a exposição aos alérgenos e a idade (52). 

Há demonstrações inequívocas de que a presença de atopia é o fator mais 

importante para reforçar a inter-relação entre rinite alérgica e asma (30,48). Além dela, 

fatores genéticos e a hiperresponsividade das vias aéreas são outros determinantes 
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desta associação. Por exemplo, adultos com história familiar de asma e rinite, 

apresentam um risco três a quatro vezes maior de desenvolver asma, e duas a seis 

vezes maior de desenvolver rinite, do que adultos sem estes antecedentes. Igualmente, a 

idade de início da atopia parece ser um fator determinante de rinite ou asma, já que sua 

aquisição antes de seis anos de idade, foi considerada um fator preditivo positivo 

importante para persistência de asma, enquanto a atopia adquirida mais tardiamente, 

esteve associada à rinite alérgica sazonal (30, 52,113). 

Em um estudo transversal multicêntrico, foi verificado que a presença de asma e 

hiperresponsividade brônquica era mais freqüente nos indivíduos com rinite que sem. 

Embora tenha havido algumas variações na associação individual entre rinite e asma, 

conforme a sensibilização aos alérgenos, seus resultados foram consistentes com a 

hipótese de que rinite pode aumentar o risco de asma (28, 47). 

Dentre os fatores ambientais, a poluição e o tabagismo aumentam, 

significativamente, o risco de asma e rinite. O tabagismo ativo, por exemplo, é mais 

freqüentemente observado em adolescentes com asma e rinite, do que em adolescentes 

sem estas doenças, associação esta, que também se observa em fumantes passivos. No 

entanto, ar frio, umidade, variações sazonais, nutrição, hábitos de vida, entre outros, são 

potenciais determinantes que ainda requerem comprovação científica (52). 

Assim, a análise dos fatores de risco e dos determinantes da associação entre as 

doenças de vias aéreas, superior e inferior, auxiliam na compreensão dos mecanismos 

envolvidos na interação de asma e rinite. 

 
 

2.4  Evidências funcionais - Testes de provocação a lérgica 

 
 

Os indícios mais promissores referentes às inter-relações entre rinite alérgica e 

asma, provêm das informações fornecidas pelos estudos que se serviram dos testes de 

naso e broncoprovocação com alérgenos (52).  

Os testes de provocação, nasal ou brônquica, são usados quando se pretende 

analisar a alergia respiratória. 

Tanto os testes específicos (ácaros de poeira domiciliar, epitélio de cão e gato, lã, 

fungos do ar, flores, gramíneas e outros) como os inespecíficos (fumaça de cigarro, ar 

frio-seco, mudança de temperatura, ozônio e outros), são utilizados como ferramentas 



Amorim, MM                                                                                                      Revisão da Literatura                                                                                                        

 

________  __________________________________________________________________  21 

seguras e muito úteis no diagnóstico de rinite alérgica. Tem como objetivo, identificar e 

quantificar a relevância clínica de alérgenos inalantes ou irritantes ocupacionais. Durante 

o teste de provocação nasal, a mucosa respiratória nasal é exposta à substância 

transportada pelo ar, suspeita de causar os sintomas. As secreções nasais, os sintomas 

como, coceira, espirro e a obstrução nasal são avaliados, assim como as reações 

oculares, brônquicas, cutâneas e sistêmicas. Para alcançar dados objetivos das 

alterações no fluxo aéreo nasal após a provocação, a rinomanometria anterior e a 

rinometria acústica tem sido incluídas em protocolos padrões de testes de provocação 

nasal (91,114). 

Os testes de provocação brônquica, com estímulos físicos (exercício, 

hiperventilação isocápnica) ou com estímulos farmacológicos (metacolina, carbacol, 

histamina e adenosina-5’-monofosfato), são utilizados para induzir a broncoconstricção 

em indivíduos susceptíveis, como estratégia para o diagnóstico e controle da asma. 

Estes testes oferecem um certo risco de desencadear reações intensas e, por isso são 

reservados a profissionais habilitados a controlar estas respostas. A interpretação destes 

testes centra-se no acompanhamento seriado pós-teste, da presença e magnitude de 

queda do VEF1 em relação aos valores basais (115-117).  

O teste de provocação nasal com alérgenos induz eosinofilia, tanto nasal como 

brônquica, a qual, tem correlação com a expressão de mediadores inflamatórios. 

Hipotetiza-se, então, que a absorção de mediadores pró-inflamatórios, a partir do local da 

provocação alérgica, promova a liberação de eosinófilos medulares e, por via sanguínea, 

estas células alcancem as mucosas, nasal e brônquica, graças ao aumento da 

expressão de moléculas de adesão pelo endotélio vascular (118-120). 

Na realização de um teste de provocação nasal ou brônquica, observa-se 

claramente a presença das fases imediata e tardia da resposta imune. Porém, se 24 

horas após, estes doentes forem submetidos à nova provocação, com a mesma dose do 

antígeno específico, verificar-se-á uma maior liberação de mediadores químicos na 

mucosa, como por exemplo, histamina, metacolina e cininas. A este fato dá-se o nome 

de hiperresponsividade. 

Em 1969, Kaufman et al, aplicaram partículas de sílica (menor que dois micras) na 

mucosa nasal de indivíduos sem asma e observaram, notável e imediato, aumento da 

resistência das vias aéreas inferiores medida por pletismógrafo. Esses efeitos foram 
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inibidos pela administração de atropina ou ressecção do nervo trigêmio, sugerindo que o 

efeito fosse um reflexo colinérgico (90). 

Em portadores de asma, observou-se que os valores de VEF1 declinavam quatro 

a seis horas após a provocação nasal e o efeito da broncoprovocação no nariz dos 

asmáticos, acontecia 24 horas após. Portanto, uma conexão humoral (citocinas e outros 

mediadores) parece coexistir em ambas mucosas, nasal e brônquica (121,122). 

Outro estudo demonstrou que a provocação com alérgenos da mucosa nasal 

induzia o aumento de IL-5 circulante, e este aumento tinha boa correlação com o 

aumento de IL-5 encontrado em escarro eosinofílico (123). 

Assim, a literatura serve-se dos resultados destes testes de naso e 

broncoprovocação com alérgenos, para recomendar a avaliação sistemática de 

hiperresponsividade brônquica em portadores de rinite alérgica, mesmo que não 

apresentem sintomas de asma brônquica (124-127). 

 

 
2.5  Evidências terapêuticas  

 
 
 

A idéia de que a terapêutica combinada da asma e rinite não é nova, pode ser 

observada quando Weille, em 1936, relatou melhora dos sintomas de asma, em 60% dos 

pacientes com rinossinusite tratados cirurgicamente (53).  

O conceito de unicidade das vias aéreas, superior e inferior, tornou-se, 

especialmente nos últimos anos, um objeto específico de pesquisas experimentais e de 

estudos clínico-terapêuticos (48). 

A associação existente entre rinite e asma pode ser detectada através da 

avaliação do efeito de drogas nos dois compartimentos respiratórios. Estudos 

comprovam que o tratamento da rinite com corticóides intranasais também exerce efeito 

positivo nos sintomas brônquicos (128,129). 

A terapia nasal em pacientes com rinite alérgica e asma tem um efeito benéfico 

nos sintomas, na hiperresponsividade e na inflamação das vias aéreas, além de reduzir o 

risco de exacerbação na asma. Isto enfatiza a importância de uma abordagem 

terapêutica integrada envolvendo todo o trato respiratório (47,130).  

Aubier et al, relataram que a hiperresponsividade brônquica associada à rinite 

alérgica tinha melhor resposta a tratamentos com glicocorticóides nasais que brônquicos 
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(124). A eficácia do tratamento com glicocorticóides nasais foi corroborada, mais tarde, por 

outros autores (119,131-135).  

Na literatura encontram-se, ainda, estudos que avaliam a eficácia de drogas com 

ação sistêmica, como é o caso dos antileucotrienos, os quais, apresentam resultados 

positivos quando comparados aos esteróides nasais tópicos, associados ou não a anti-

histamínicos, para o tratamento da rinite alérgica, com redução dos sintomas e do uso de 

broncodialatores, em pacientes asmáticos (135-145). 

Considerando, asma e rinite alérgica, doenças mediadas pela IgE, estudos 

randomizados, baseados em terapias com anti-Ig-E (Omalizumab) e placebo, 

demonstraram melhora da asma, associada a uma maior probabilidade de melhora da 

rinite em pacientes do grupo da anti-Ig-E, quando comparados aos pacientes do grupo 

do placebo (Odds ratio: 3.56 IC:95%) (135,146). 

A Organização Mundial da Saúde em conjunto com a Organização Mundial de 

Alergia, publicaram um guia para a prevenção da alergia e da asma alérgica, 

recomendando o tratamento da rinite alérgica, para prevenir sintomas da asma (147).  

São, portanto, consistentes as observações clínicas que associam, asma e rinite, 

através da integração terapêutica de ambas afecções, no entanto, ainda são necessários 

muitos estudos para elucidar o perfeito mecanismo e as discrepâncias funcionais entre 

nariz e brônquios. 



_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 
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3.1  Características do estudo 

 
 

O estudo realizado foi analítico, observacional e transversal, para observação da 

correlação entre as vias aéreas, superior e inferior, através das citologias do lavado nasal 

e do escarro induzido, em asmáticos estáveis controlados com medicação inalatória de 

manutenção.  

O protocolo a seguir foi analisado e aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa 

(CEP) da Unifesp-EPM e, posteriormente, recebeu o Auxílio à Pesquisa da FAPESP. 

Todos os procedimentos foram realizados por técnicos treinados segundo o 

Manual de Operação e Procedimentos (MOP). 

 
 

3.2  População do estudo 

 
3.2.1  Critérios de inclusão 

 
 

Foram selecionados pacientes, de ambos os gêneros, com idade igual ou superior 

a 18 anos, não fumantes ou ex-fumantes com história de tabagismo inferior a cinco anos-

maço, com diagnóstico de asma, de moderado a grave, há pelo menos seis meses.  

Todos estavam regularmente tratados, há pelo menos três meses, com medicação 

de manutenção na dose de 800 mcg/dia de budesonida e 24 mcg/dia de formoterol e 

estáveis segundo os critérios do Global Initiative for Asthma Management and Prevention 

(Step 4-GINA), a saber, ausência ou menos do que duas vezes por semana de sintomas 

diurnos de asma e ausência de sintomas noturnos; ausência de exacerbações; ausência 

de uso de broncodilatador ou menos que duas vezes por semana; sem limitação às 

atividades diárias ou exercício (148). 

Todos apresentavam reversibilidade caracterizada por ganho de 200 mL no VEF1 

pós-brondilatador, e 12% em relação ao VEF1 pré-broncodilatador na visita de seleção 

(V0) (149). 

Os pacientes riníticos que estivessem fazendo uso regular de corticóide nasal na 

visita de seleção eram orientados a continuar com o mesmo tratamento até o fim do 

estudo. 

Todos pacientes deveriam ser concordantes com o Termo de Consentimento Livre 

e Esclarecido (TCLE), preconizado pelo Comitê de Ética e Pesquisa (CEP) e 
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alfabetizados ou semi-alfabetizados para o preenchimento do registro do diário de 

sintomas e capazes de responder aos questionários de controle da asma e sintomas de 

vias aéreas superiores, bem como para a realização de testes de espirometria e cutâneo 

(prick-test) e os procedimentos de coletas, nasal e de escarro. 

 
 

3.2.2  Critérios de exclusão 

 
 

Foram excluídos na visita de seleção os pacientes com diagnóstico de outras 

pneumopatias ou doenças graves dos demais órgãos e sistemas e infecções do trato 

respiratório de padrão bem caracterizado ou que tivessem feito uso de corticóide oral no 

último mês e que já  tivessem feito uso de anti-IgE, anti-IL-5, ou imunosupressores.  

 
 

3.3  Protocolo do estudo 

 
 

Os pacientes foram selecionados através de revisão de prontuários do 

Ambulatório de Pesquisa em Asma da Disciplina de Pneumologia, do Departamento de 

Medicina da Unifesp – EPM, ou por contato direto, nos dias de atendimento do 

Ambulatório. Foram, então, submetidos a uma consulta de seleção. Durante esta visita, 

era apresentado o TCLE, através de leitura em voz alta pela equipe de pesquisa, seguida 

de leitura pelo paciente, de forma a ser prosseguido o estudo somente com sua 

assinatura, consentindo o mesmo. (Anexo 1) 

Ainda nesta ocasião, os critérios de inclusão e exclusão eram revisados, dando-se 

ênfase à estabilidade clínica. Foi mantido o uso do corticóide inalatório e do 

broncodilatador de longa duração. 

 
 

3.3.1  Visita de seleção (V0)  

 
 

• Assinatura do termo de consentimento, após leitura e explicações 

necessárias ao seu entendimento. 

• Consulta clínica e avaliação do paciente conforme os critérios de inclusão e 

exclusão. 
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• Realização de espirometria completa com teste de resposta ao 

broncodilatador. 

• Fornecimento e explicação de um diário, para o preenchimento de 

sintomas, uso de medicação de alívio e anotação da medida do pico de 

fluxo expiratório (PFE). 

• Agendamento da visita de inclusão em 15 ± 5 dias, em vigência da 

medicação de manutenção.  

• Demonstração e treinamento para realizar a medida do PFE, o aparelho 

utilizado foi Mini-Wright Peak-Flow Meter (Anexo 10).  

• Solicitação da suspensão do uso de anti-histamínicos (orais e tópicos 

nasais) e broncodilatador de longa duração por 48 e 24 horas, 

respectivamente, e o broncodilatador de curta duração por seis horas antes 

de V1.  

 

 

3.3.2  Visita de inclusão (V1)  

 
 

• Consulta clínica e avaliação do paciente. 

• Avaliação, através do diário de sintomas, dos critérios de estabilidade 

clínica conforme o GINA. (148)  

• Aplicação do questionário estruturado de sintomas de vias aéreas 

superiores.  

• Aplicação do questionário de controle da asma (ACQ-7). (152)  

• Realização de espirometria completa com teste de espirometria 

convencional. 

• Coleta do lavado nasal. 

• Coleta do escarro induzido (escarro).  

• Teste alérgico por punctura cutânea.  

. 
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A figura 6 mostra o cronograma das visitas do estudo. 

 

 

 

Figura 6.- Cronograma das visitas do estudo 

 

 
3.3.3  Avaliação clínica (Anexo 2) 

 
 

Os pacientes foram submetidos à avaliação clínica nas visitas, de seleção e 

inclusão do estudo, conforme os critérios de inclusão e exclusão. 

 

3.3.4  Avaliação do controle da asma 

 

3.3.4.1  Diário de sintomas (Anexo 8) 

 

Todos os pacientes foram orientados para o preenchimento do registro de diário 

de sintomas, a ser executado duas vezes por dia, durante o período entre as visitas, 

como forma de assegurar, mais objetivamente, a estabilidade clínica avaliada na visita de 

seleção (148). Neste diário eram anotados os sintomas diurnos e noturnos da asma, o 

número de vezes em que foi necessário o uso da medicação de alívio (broncodilatador 

de curta duração). Também era fornecida orientação quanto ao uso do pico de fluxo 

expiratório (PFE), a ser feito e registrado neste período, totalizando três medidas ao 

acordar e três antes de dormir. O aparelho utilizado foi o Mini-Wright Peak-Flow Meter. O 

valor previsto do PFE foi obtido da tabela de Leiner (153). (Anexo 10) 

V0 
15 + 5 d 

V1 

Seleção  

Avaliação clínica 

Espirometria 

Entrega diário 

Inclusão  

Avaliação clínica 

ACQ e questionário nasal 

Espirometria 

Lavado nasal 
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Pelos critérios de controle do GINA consideramos a seguinte classificação:(148) 

(Anexo 9) 

• portadores de asma controlada 

• portadores de asma parcialmente controlada 

• portadores de asma não-controlada 

 

 

3.3.4.2 Questionário de controle da asma (ACQ-7) (152) (Anexo 6) 

 

É um questionário padronizado com sete questões simples sobre o 

comportamento da asma na rotina do paciente, a presença ou ausência de sintoma 

noturno, o uso da medicação de resgate, nos últimos sete dias anteriores ao 

preenchimento do questionário e a avaliação do VEF1 no dia do preenchimento, a fim de 

obter uma graduação de pontos entre zero (significando bom controle) e seis 

(descontrole da doença). O resultado da soma da pontuação destes quesitos, divididos 

por sete, possibilitou a estratificação dos pacientes entre asma controlada e não-

controlada.  

A soma do escore do questionário dividido por sete gerou as seguintes 

possibilidades, baseando-se no ponto de corte 0,75 (152). 

valor < 0,75 = Asma controlada 

valor > 1,50 = Asma não controlada 

 

3.3.5  Avaliação do Controle da Rinite Alérgica (Anexo 7)   

 

3.3.5.1  Questionário de sintomas de vias aéreas su periores  

 

 

Todos pacientes responderam a um questionário estruturado com dados 

específicos, que permitiram uma análise dos sintomas e sinais de comprometimento das 

vias aéreas superiores, relacionados à rinite alérgica, que surgiram ou se intensificaram 

nas últimas quatro semanas que antecederam a visita de seleção. Destes dados foram 

tabuladoas para avaliação as frequências de: espirro, coriza (rinorréia), prurido nasal e 

obstrução nasal. 
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O resultado desta avaliação estratificou os pacientes entre assintomáticos, agudos 

e crônicos. Ausência de sintomas para os primeiros, presença de rinorréia, espirros e 

prurido nasal para os agudos e para caracterizar os pacientes com sintomas crônicos, 

utilizou-se a presença do sintoma de obstrução nasal. 

 
 

3.3.6  Espirometria 

 

 
Todos os pacientes foram submetidos à avaliação funcional, que consistiu em 

espirometria convencional, com teste de resposta ao broncodilatador segundo os 

critérios da American Thoracic Society (149). Os valores foram confrontados com os de 

referência preconizados para a população brasileira (154,155).  

Os pacientes que estivessem fazendo uso de medicamentos broncodilatadores, 

eram orientados a suspender seu uso 24 horas antes do procedimento. 

Durante o exame, o paciente sentava em posição ereta e era conectado ao 

aparelho através de um bocal, com o nariz obstruído por um obturador nasal. Após 

alguns ciclos respiratórios “basais”, era realizada uma inspiração máxima até a CPT, 

seguida de expiração máxima forçada até o VR. Ao final da curva expiratória era 

solicitada uma manobra inspiratória até CPT.  

Através de pneumotacógrafo acoplado a um computador com programa específico 

para análise da função pulmonar (Koko-PFT System Windows versão 4.1.X), eram 

determinados os valores de CVF, VEF1 e a relação entre estes dois valores. Consistiram, 

assim, os chamados dados de espirometria pré- BD.  

A seguir, eram administradas duas doses de 200 µg de salbutamol inalatório, com 

pausa durante 15 minutos e repetição das manobras respiratórias citadas, para a 

obtenção dos valores de espirometria pós-broncodilatador e para avaliação da resposta 

ao broncodilatador. 

Era considerada resposta positiva ao broncodilatador, aquela com ganho de 200 

mL e 12% no VEF1 pós-broncodilatador em relação ao valor do VEF1 pré- 

broncodilatador (149). 

Terminada a avaliação funcional (espirometria), os pacientes eram orientados a 

realizar higiene oral e ingestão de água, para posterior coleta de lavado nasal e indução 

à coleta de escarro. 
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3.3.7   Lavado nasal  (Anexo 5) 

 

Para o lavado nasal utilizamos a técnica simplificada de Cruz et al (156). A obtenção 

do material foi realizada com a cabeça do paciente fletida posteriormente, num ângulo de 

30 graus. Foram utilizados 10 mL de solução fisiológica de cloreto de sódio (0,9%) à 

temperatura ambiente (22 a 28°C), divididos, igualmente, em cada narina e instilados 

lentamente com pipeta ou seringa. Foi solicitado ao paciente que ocluisse a rinofaringe 

com o palato fazendo uma breve parada respiratória. Depois da lavagem, após espera 

de dez segundos, o paciente fletia a cabeça para frente, permitindo que o fluido fosse 

derramado em recipiente descartável, de onde era transferido para um tubo de 

polipropileno graduado, no qual seu volume era registrado. O material coletado era 

considerado satisfatório quando o volume total recuperado fosse igual ou superior a 7mL. 

Se este volume não fosse obtido, o procedimento era repetido. 

O processamento do material coletado (Figura 7) seguiu as seguintes etapas: 

• agitação vigorosa do material por um minuto e centrifugação a 4°C e 2500 rpm 

por 15 minutos;  

• contagem do número total de células em hemocitômetro (câmara de Neubauer). 

Foram contadas todas as células nucleadas, inflamatórias e epiteliais, excluindo as 

hemácias eventualmente visualizadas; 

• ressuspensão das células em solução fisiológica na diluição final de 500 células 

por µL, colocando 200 µL da suspensão em cada funil da citocentrífuga (Cytospin 4 

Shandon - 600 rpm / 6 minutos) para obtenção das lâminas posteriormente, coradas pelo 

Panótico-Rápido e efetuada a contagem diferencial; fazia-se a contagem de, pelo 

menos, 100 células identificadas como células epiteliais, eosinófilos, neutrófilos e células 

mononucleares (Figura 7).  

O lavado nasal foi considerado eosinofílico, quando a contagem diferencial de 

eosinófilos era ≥ 5% e neutrofílico, quando  a contagem diferencial de neutrófilos era ≥ 

50% (29,156). 
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Figura 7. Método para procedimento do lavado nasal (156) 

 



Amorim, MM                                                                                                          Métodos 

____________________________________________________________________  33 

3.3.8  Escarro induzido (Anexo 4) 

 
 

Para os procedimentos de coleta e processamento do material, utilizamos o 

método de Pizzichini et al (24, 25). 

Para a indução à coleta do escarro, os pacientes recebiam até três inalações 

consecutivas (inalador ultrassônico DeVilbiss) com soluções salinas hipertônicas nas 

seguintes concentrações: 3%, 4% e 5%, cada uma delas com nove mL e por sete 

minutos. 

Após cada inalação era realizada medida de VEF1. Caso houvesse queda de 

VEF1 superior a 20%, seria interrompida a indução. Entre 10 e 20%, seria mantida a 

última concentração da solução salina, sem progressão da concentração, e se inferior a 

10%, seria feita a progressão para a próxima concentração da seqüência.  

O paciente era instruído a coletar o escarro em frasco de coleta descartável, após 

manobras de tosse, sob estímulo com manobra fisioterápica respiratória (Flutter). 

Terminada a coleta do material, os pacientes eram observados clinicamente, depois 

dispensados e o escarro encaminhado, imediatamente, para o seu processamento. 

O material coletado era considerado satisfatório, quando o peso da porção mais 

espessa ou viscosa variasse entre 100 e 800 miligramas (mg). 

O processamento do material coletado (Figura 8) não deveria ultrapassar o 

período de duas horas, como recomendado pela descrição técnica, e continha as 

seguintes etapas: 

• preparo de dithiothreitol (DTT): 1ml da solução de DTT (a solução consistia em 

10 mg de DTT + 100 mL de solução salina do tipo phosphate buffered saline = PBS) + 

9ml de água destilada, sendo agitados em Vortex por 15 segundos; 

• disposição do material expectorado em placa de Petri e observação do seu  

aspecto para descrição; 

• seleção da porção mais espessa ou viscosa (cerca de 100 a 800 mg), com 

pinça; 

• determinação do peso preciso da porção selecionada, obtido através de balança 

analítica (Gehaka), com a precisão de quatro casas decimais do grama (g) - peso A; 

• adição de DTT, com  valor  numérico do volume, em µL equivalente a quatro 

vezes o valor numérico do peso obtido do escarro, em mg, seguida de agitação em 

Vortex por 10 a 15 segundos; 
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• colocação do material em tubo cônico bem ocluído e mantida homogenização 

branda por 15 minutos; 

• adição de PBS em volume numérico, em µL, equivalente a quatro vezes o peso 

observado do escarro, em mg; 

• filtragem, através de malha de nylon (48µ) pré-umedecida com PBS, para outro 

tubo cônico; 

• anotação do peso da suspensão celular filtrada - peso B; 

• obtenção, com pipeta, de alíquota de 10 µL da solução celular filtrada, e adição 

de 10 µL de solução de azul de Tripan 4%, com breve agitação em Vortex; 

• disposição de 10 µL da nova solução em câmara de Neubauer.  

• contagem de células não escamosas (exclusão do material com células 

escamosas > 5%, com determinação da porcentagem de células viáveis (as não coradas 

pelo azul de Tripan) (157);  

• ressuspensão das células em solução fisiológica na diluição final de 1,0 X 106 

células/µL, colocando de 60 a 200 µL da suspensão filtrada em cada funil da 

citocentrífuga (Cytospin 4 Shandon - 450 rpm / 6 minutos) para obtenção das lâminas 

posteriormente coradas pelo Panótico-Rápido após secagem à temperatura ambiente; 

• contagem de pelo menos 400 células, identificadas como eosinófilos, neutrófilos, 

linfócitos e macrófagos. Foi considerado eosinofílico quando a contagem diferencial de 

eosinófilos era ≥ 3% (31,158-160); e neutrofílico, quando  a contagem diferencial de 

neutrófilos era ≥ 65% (24, 161). 

• centrifugação (centrífuga Celm) do restante da solução a 3000 rpm por quatro 

minutos, para aspiração do sobrenadante; reserva do sobrenadante aspirado em freezer 

(70°C negativos) para eventual análise de elementos de fase fluídica no sobrenadante, 

quando conveniente. 
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Figura 8. Método para processamento de escarro- (25) 
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3.3.9  Teste alérgico cutâneo (Anexo 3) 

  

 
Neste teste, o antígeno do extrato liga-se ao IgE dos mastócitos cutâneos levando 

à reação de fase aguda (tipo imediata), a qual resulta na liberação de mediadores (ex: 

histamina). Isto geralmente ocorre entre 15 e 20 minutos. A liberação de histamina 

provoca uma reação de pápula e eritema (a pápula central é produzida pela infiltração do 

fluido e o eritema em volta é produzido pela vasodilatação, com coceira concomitante). O 

tamanho da reação geralmente se correlaciona com o grau de sensibilidade ao alérgeno. 

Este teste alérgico cutâneo (ASAC pharma®) foi realizado em todos os pacientes 

que tiveram coletados o escarro e o lavado nasal (se não houvesse sido realizado no 

último ano). 

Resumiu-se em um método modificado de punctura com extratos estéreis de dez 

alérgenos respiratórios comuns: Dermatophagoides farinae, Dermatophagoides 

pteronyssimus, Blomia tropicallis, Periplaneta americana, Blatalla germanica, pelo de 

cão, pelo de gato, mix pollen, mix moulds e Aspergillus fumigatus, bem como, um 

controle positivo (histamina) e um controle negativo (glicerol).  

Foi considerado positivo, o alérgeno que provocasse um enduramento ≥ 3 mm 

acima do controle negativo. A presença de atopia foi definida por um ou mais testes 

positivos (162) . 

 

 
3.4  Estratificação dos pacientes e determinação da s variáveis 

 

 
Os pacientes foram estratificados nos seguintes grupos, de acordo com os 

respectivos critérios: 

• Escarro eosinofílico (EE): contagem diferencial relativa de eosinófilos          

≥ 3% (31, 159). 

• Escarro não-eosinofílico (NE): contagem diferencial relativa de eosinófilos  

< 3%(31, 159). 

• Nasal com corticóide (CC): pacientes que faziam uso de corticóide tópico 

nasal durante o estudo. 
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• Nasal sem corticóide (SC): pacientes que não faziam uso de corticóide 

tópico nasal durante o estudo.  

As seguintes variáveis foram tabuladas e analisadas: 

• Demográficas: idade, gênero, índice de massa corpórea e atopia. 

• Clínicas: escore do ACQ-7, sintomas nasais (qualquer sintoma, prurido, 

espirro, coriza e obstrução nasal), VEF1 pré e pós-broncodilatador e 

resposta broncodilatadora (VEF1). 

• Citológicas: contagens diferenciais de células no escarro e lavado nasal 

(eosinófilos e neutrófilos). 

 
 

3.5  Análise estatística 

 

 
Todas as variáveis coletadas foram tabuladas e arquivadas em planilhas do 

programa Microsoft Excel 2000. 

As variáveis categóricas foram expressas em porcentagens ou proporções. As 

informações referentes às variáveis numéricas foram expressas em médias, desvios-

padrão (DP), medianas e seus valores mínimos e máximos. 

Tratando-se de comparação entre variáveis para as quais não se pode assegurar 

uma distribuição normal, optamos por empregar métodos não paramétricos para análise 

das diferenças entre as variáveis estudadas. 

Cálculo da amostra: 100 pacientes para α=0,05, β=0,20 e coeficiente de 

correlação de pelo menos 0,50. 

Para análise dos resultados, foram utilizados os métodos estatísticos descritos a 

seguir: 

 
 

3.5.1  Teste t de Student 

 
 

O teste t de Student foi utilizado para comparação entre duas amostras numéricas 

independentes, ou seja, dois subgrupos de pacientes diferentes (falso-negativos e falso-

positivos), separados por variáveis numéricas, de distribuição normal, visando estudar se 
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estes apresentavam distribuição semelhante tomando como referência as respectivas 

médias. 

3.5.2  Teste do qui quadrado de Pearson 

 
 

O teste do qui quadrado de Pearson foi utilizado para verificar a relação de 

dependência entre duas variáveis categóricas, de distribuição normal, comparando as 

frequências esperadas e observadas nos sub-grupos estudados (falso-negativos e falso-

positivos). 

 
 

3.5.3  Teste exato de Fisher 

 

 
O Teste exato de Fisher foi utilizado para verificar a relação de dependência entre 

duas variáveis categóricas, de distribuição normal, comparando as frequências 

esperadas e observadas, menores do que cinco, nos sub-grupos estudados (eficácia das 

coletas, nasal e do escarro). 

 
 

3.5.4  Teste de Mann-Whitney 

 

 
O teste de Mann-Whitney foi utilizado para comparação entre variáveis numéricas 

independentes, de distribuição não-normal, visando estudar se os sub-grupos (EE e NE; 

CC e SC) apresentavam distribuição semelhante, tomando como referências as 

respectivas medianas. 

 

 
3.5.5  Coeficiente de correlação de Spearman 

 
 

O teste de correlação de Spearman foi utilizado para pesquisar se havia 

correlação entre a contagem de eosinófilos do escarro e o VEF1 e delta de VEF1 entre a 

contagem de eosinófilos nasais e eosinófilos do escarro versus neutrófilos nasais e 

neutrófilos do escarro (distribuição não-normal).  
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3.5.6  Regressão logística 

 
 

A comparação entre os pacientes asmáticos com contagem de eosinófilos no 

lavado nasal ≥ 5% e com contagem de eosinófilos < 5%, foi caracterizada através do 

modelo de regressão logística. As variáveis ajustadas foram: idade, VEF1 pós-

broncodilatador, porcentagem de resposta broncodilatadora (VEF1), presença de 

sintomas das vias aéreas superiores (referência: ausência de sintomas de vias aéreas 

superiores), ACQ-7 e presença de eosinofilia no escarro ≥ 3% (referência: escarro não-

eosinofílico). 

 
 

3.5.7  Curva ROC 

 
 

O gráfico Receiver Operating Curve (ROC) foi utilizado para expressar a 

sensibilidade (verdadeiro-positivos) e a especificidade (verdadeiro-negativos), com 

relação a um teste padrão-ouro. 

Foi utilizada para caracterizar a presença de eosinófilos do lavado nasal como 

preditora da presença de eosinófilos no escarro induzido, bem como, a presença de 

neutrófilos do lavado nasal como preditora da presença de neutrófilos no escarro 

induzido. A área sob a curva ROC representou a acurácia do teste analisado e poderia 

variar entre 0,5 a 1,0, este último indicando acurácia perfeita. 

 
 
 

3.5.8  Valores preditivos (probabilidade pós-teste)  

 
 
 

Além do cálculo da sensibilidade e especificidade, a validade de um teste 

diagnóstico correto pode ser avaliada através de sua capacidade preditiva. 

Calculamos os valores preditivos para saber quais as probabilidades do teste de 

lavado nasal predizer ou não o teste do escarro induzido, se o resultado do teste fosse 

positivo ou negativo, respectivamente.  
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O valor preditivo positivo (VPP) do teste do lavado nasal foi a proporção de 

verdadeiro-positivos entre todos os indivíduos com teste positivo. Expressou a 

probabilidade do resultado do teste de lavado nasal positivo predizer o resultado do teste 

de escarro induzido positivo. Foi calculado através da fórmula a seguir: 

VPP= VP/VP+FP 

(onde: VP= verdadeiro-positivo e FP= falso-positivo) 

Valor preditivo negativo (VPN) do teste do lavado nasal foi a proporção de 

verdadeiro-negativos entre todos os indivíduos com teste negativo. Expressou a 

probabilidade do resultado do teste de lavado nasal negativo predizer o resultado do 

teste de escarro induzido negativo. Foi calculado através da fórmula a seguir: 

VPN= VN/FP+VN  

(onde: VN= verdadeiro-negativo e FP= falso-positivo) 

Foram considerados estatisticamente significantes os resultados cujos níveis 

descritivos (valores de p) foram inferiores a 0,05. 

As análises estatísticas foram realizadas com o pacote estatístico R. (R version 

2.10.1 (2009-12-14 - Copyright (C) 2009 The R Foundation for Statistical Computing-

ISBN 3-900051-07-0). 

 
 

3.6  Cronograma do estudo 

 
 

Tempo total do estudo: 36 meses. 

Estruturação do protocolo, aprovação do Comitê de Ética, Piloto de pesquisa: seis 

meses. 

Estimativa de inclusão: de 1 a 2 pacientes por semana (coleta total: 18 meses). 

Elaboração de relatórios, tabulação de dados e estatística: 6 meses. 

Finalização do trabalho: seis meses. 

 

 



_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 
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Em nosso estudo, a contagem de eosinófilos no lavado nasal comportou-se como 

uma boa variável preditora de eosinofilia no escarro. Portanto, é um instrumento útil para 

acessar o processo inflamatório das vias aéreas inferiores em pacientes asmáticos 

clinicamente controlados. 

Segundo a literatura, a presença de eosinofilia no escarro caracteriza um subtipo 

homogêneo de pacientes asmáticos (eosinofílicos), enquanto a presença de neutrofilia 

caracteriza um sub-tipo heterogêneo (não-eosinofílico) (163). Nosso estudo permitiu-nos 

estimar, através da comparação das citologias do lavado nasal e do escarro, a 

inflamação eosinofílica das vias aéreas inferiores, determinada pela forte correlação 

entre as eosinofilias nasal e brônquica; enquanto que a neutrofilia nasal teve fraca 

correlação quando comparada à do escarro induzido, corroborando com a caracterização 

de um sub-tipo mais homogêneo de asmáticos eosinofílicos entre nossos pacientes.  

Uma provável explicação para a interação entre a inflamação eosinofílica nasal e 

brônquica em pacientes com rinite alérgica é a aspiração de células ou mediadores 

nasais (164). A possibilidade da contaminação das vias aéreas inferiores por secreção 

nasal através da aspiração não pode ser excluída neste estudo. Em nossos pacientes, o 

lavado nasal foi realizado antes da coleta de escarro induzido, pois, consideramos que a 

indução com salina hipertônica, utilizada para coleta do escarro, poderia representar uma 

agressão ao epitélio nasal, ou ainda, estimular a produção de fatores quimiotáticos, visto 

que estudos demonstram que a exposição nasal natural a alérgenos aumenta a 

expressão da IL-5 e induz o recrutamento de eosinófilos, provocando inflamação 

eosinofílica brônquica em pacientes riníticos não-asmáticos (165). 

Dos 140 pacientes que participaram da indução à coleta do escarro, 131 (93,6%) 

forneceram material suficiente para o processamento e a análise, o que está bem 

próximo aos dados de eficácia verificados na literatura; Hargreave et al, em estudo de 

escarro induzido envolvendo adultos sadios, visando estabelecer valores de referência 

da normalidade para a contagem celular absoluta e diferencial, observou eficácia na 

coleta de escarro em 81% dos pacientes recrutados (166). Considerando a técnica de 

escarro induzido como padrão-ouro, observamos que a técnica de coleta de lavado 

nasal, utilizada em nosso estudo apresentou a mesma eficácia (96,4%) na obtenção do 

material citológico (p= 0,41). 

A simplificação da avaliação citológica através da técnica de lavado nasal, em 

relação a do escarro induzido, para avaliação do processo inflamatório das vias aéreas 
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inferiores na asma (24,25,42,167,168), reduz o número de etapas do procedimento, 

minimizando não apenas as chances de erros e perdas de células, como diminuindo 

alguns custos, com a utilização de instrumentos menos sofisticados (microscópio de 

campo escuro, nebulizadores ultrassônicos, por exemplo). Ainda mais relevante foi a 

redução no tempo despendido para o procedimento, de 120 minutos na técnica de 

escarro induzido para 50 minutos na do lavado nasal. Estas reduções de custo e tempo 

permiti-nos indicar este método na prática clínica. 

Os asmáticos recrutados para este estudo que eram portadores de rinite 

controlada, sob vigência de medicação de manutenção nasal tópica (21,4%), 

apresentaram características citológicas semelhantes àqueles que não tratavam a rinite 

com medicação. Esta observação demonstrou a associação da inflamação das vias 

aéreas, superior e inferior, uma vez que, por critérios de exclusão, não havia entre os 

pacientes estudados portadores de infecção das vias aéreas. Este fato é concordante 

com dados encontrados na literatura, onde a eosinofilia estava presente em vias aéreas 

superiores de pacientes asmáticos, mesmo na ausência de rinite, ou na presença desta 

última assintomática (73, 74, 169).   

Há estudos que indicam que a pesquisa de eosinófilos nasais, tal como é feita na 

rotina (observações citológicas semiquantitativas), teria 70% de sensibilidade e 94% de 

especificidade, (170) e 79% de sensibilidade e idêntico percentual de especificidade para 

neutrofilia nasal (171), para o diagnóstico de rinite alérgica. Os nossos resultados indicam 

que a técnica do lavado nasal é acurada para a identificação da inflamação eosinofílica 

das vias aéreas inferiores; esta acurácia eosinofílica de 88% com sensibilidade de 73% e 

especificidade de 94%, pode representar um grande impacto na orientação preventiva ou 

terapêutica na prática clínica. Trata-se de um método simples e não-invasivo, para 

avaliação do processo inflamatório das vias aéreas inferiores, permitindo ajuste 

terapêutico guiado pela presença de eosinofilia. 

A fim de apurarmos ainda mais a acurácia do lavado nasal como preditor de 

inflamação brônquica, examinamos o valor preditivo positivo e percebemos que foi ótima 

a proporção de verdadeiro-positivos (91,1%) do lavado nasal, entre todos os pacientes 

com teste positivo. Isto expressa a alta probabilidade de um paciente com lavado nasal 

positivo, ter inflamação das vias aéreas inferiores (escarro positivo). Observamos maior 

probabilidade do lavado nasal não ser eosinofílico na ausência da inflamação brônquica, 

de acordo com o ótimo valor preditivo negativo (94,6%).  
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Estes dados inferem que o lavado nasal para identificação de eosinofilia brônquica 

mostrou-se tanto sensível como específico, uma vez que os valores preditivos negativos 

e positivos foram maiores que 90%, novamente estes valores indicam a importância 

deste novo teste na avaliação diagnóstica do processo inflamatório brônquico 

eosinofílico, em substituição à técnica do escarro induzido.  

Embora a sensibilidade e a especificidade do lavado nasal para neutrofilias 

tenham sido mais baixas (48,7% e 70,3%, respectivamente), a probabilidade do lavado 

nasal neutrofílico ser neutrofílico também no escarro, foi de 69,8% (VPP) e de não ser 

neutrofílico em ambos testes, foi de 70,4% (VPN). Apesar da baixa sensibilidade, talvez 

por termos estudado pacientes regularmente tratados, a boa especificidade, indica que 

esta técnica também se mostrou eficaz para afastar o diagnóstico de asma neutrofílica 

entre asmáticos clinicamente estáveis. 

Os consensos de asma propõem medidas padronizadas para o diagnóstico e 

controle da asma (172). Embora a maioria dos pacientes asmáticos não-controlados, 

demonstre concordância entre sintomas e proporção de eosinófilos no escarro, o grupo 

de pacientes controlados apresenta significativa discordância (173). A fraca correlação 

observada entre os sintomas da asma e a inflamação das vias aéreas em nossos 

resultados, confirma a existência de inflamação de vias aéreas inferiores mesmo entre 

pacientes asmáticos assintomáticos. 

Já foi descrita anteriormente a relação entre a maior proporção de eosinófilos 

brônquicos e nasais e a redução de VEF1, entre pacientes asmáticos não-controlados 
(72,174,175), bem como a correlação inexistente entre o número de eosinófilos nasais e o 

VEF1 de pacientes riníticos assintomáticos (73). Uma forte associação entre eosinófilos do 

escarro e do lavado nasal foi demonstrada em nosso estudo, contudo, nós não 

conseguimos identificar correlação entre a proporção de eosinófilos do escarro com a 

porcentagem de VEF1 pré ou pós-broncodilatador, a porcentagem de resposta 

broncodilatadora de VEF1 e os escores de ACQ-7, talvez porque os pacientes 

estivessem clinicamente controlados da asma no momento do estudo. 

Entretanto, em nosso estudo, verificamos fraca, mas significante correlação (p= 

0,01), entre a porcentagem de resposta broncodilatadora (VEF1) e o número de 

eosinófilos do lavado nasal, sendo talvez um identificador precoce de fator de risco 

quando comparado ao escarro, na avaliação de pacientes com asma clinicamente 

controlada. 
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De acordo com os estudos de Ulrik et al, a variabilidade entre VEF1 pré e pós- 

broncodilatador, a porcentagem de resposta do VEF1 ao broncodilatador, foi uma variável 

independente associada à obstrução fixa das vias aéreas inferiores, em um modelo de 

regressão logística que também identificou outros fatores de pior prognóstico, como o 

declínio anual de VEF1, em ml por ano, e o uso de cursos de corticóide oral, todos 

fatores, aliás, representativos de maior gravidade da doença (176).  

Ainda, quando comparamos os pacientes falso-positivos para eosinofilia do lavado 

nasal com o restante dos pacientes incluídos no estudo em relação à porcentagem de 

resposta do VEF1 ao broncodilatador, pudemos observar diferença estatisticamente 

significante (p= 0,02) entre eles, gerando remota hipótese de que eosinofilia nasal, 

mesmo com escarro não-eosinofílico, represente um novo marcador de gravidade para 

pacientes asmáticos. Este fato aponta para novas perspectivas de estudos, com esta 

técnica nasal, como instrumento de caracterização dos fatores de risco para asma grave.  

O fato de não termos identificado nenhuma associação significante entre os 

escores de ACQ-7 e as contagens de eosinófilos nasais e do escarro pode indicar a 

baixa sensibilidade do questionário ACQ-7 para casos de inflamação leve, como a 

encontrada entre nossos pacientes. Também é importante ressaltar que os pacientes 

estudados estavam clinicamente controlados da asma (ACQ < 1,5). Todos estavam 

fazendo uso de corticóide inalatório para asma e quase 22% deles faziam uso de 

corticóide tópico nasal. Os resultados deste estudo são aplicáveis apenas para pacientes 

regularmente tratados.  

A natureza transversal do estudo limitou a interpretação destes resultados, uma 

vez que exacerbações ou outras variações clínicas não puderam ser avaliadas, por 

terem sido critérios de exclusão neste estudo.  

No entanto, quando submetemos estes parâmetros ao modelo de regressão 

logística para caracterizarmos a eosinofilia nasal, observamos que a presença de 

eosinofilia em um compartimento da via aérea (brônquico), aumentava acentuadamente 

(52 vezes) as chances de se ter eosinofilia no outro compartimento (nasal); do mesmo 

modo, para cada 1% de  aumento na resposta broncodilatadora, observou-se um 

aumento de 7% na chance de se ter eosinofilia no lavado nasal, o que valoriza esta 

técnica nasal como recurso na avaliação mais acurada da inflamação das vias aéreas 

inferiores de pacientes clinicamente controlados.  
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Avaliar a precisão de uma nova técnica (lavado nasal) é tarefa complexa, pois, 

além da variabilidade inerente ao observador, outros fatores podem interferir nos 

resultados, tais como: variação no processamento, agitação vigorosa do fluido nasal 

recuperado, centrifugação inicial, citocentrifugação e coloração das lâminas. Por isso, a 

avaliação da reprodutibilidade da citologia nasal (precisão) de nosso laboratório, 

representou uma limitação deste estudo, pois, optamos por considerar os achados de 

Cruz et al, (156) concordantes com os dados da literatura, (156,177,178) onde o percentual 

médio da variação intra-observador em duas contagens consecutivas do número 

absoluto de células, em hemocitômetro (mesmo examinador observando o mesmo 

material duas vezes) foi de 5% e a variação média inter-observador foi de 12% e, ainda 

que, a mesma avaliação para contagem diferencial foi de 11%, para um observador e 

elevou-se para 20%, quando se comparou a leitura de dois investigadores diferentes; por 

considerarmos estes valores, indícios de boa reprodutibilidade, optamos por utilizar um 

mesmo técnico, com experiência em observação citológica, para todas as avaliações 

deste estudo, uma vez que este exame envolve subjetividade da contagem visual das 

células.  

Ao realizar o lavado nasal, células inflamatórias e células epiteliais desgarradas 

são colhidas suavemente da superfície da mucosa; neste caso, a contagem diferencial 

deve incluir também a proporção das células epiteliais, que predominam em indivíduos 

sadios. Ao contrário da coleta de escarro induzido, onde estas células epiteliais podem 

sofrer processo de agressão pela indução com solução salina hipertônica, sendo, 

portanto, por nós desconsideradas, uma vez que diversos estudos assim também o 

fizeram (25,31,34,174,179,180). 

Embora a redução da viabilidade possa dificultar a detecção de marcadores de 

ativação celular e/ou identificação de sub-tipos de células; vale ressaltar que em nosso 

estudo ela não representou parâmetro excludente, por considerarmos sua redução, 

segundo a literatura, um fator não comprometedor para a identificação morfotintorial das 

células, pois, tanto na contagem global, como na diferencial, enumeramos células vivas 

ou mortas, desde que fossem nucleadas e permitissem a identificação (156,164,167).   

Em analogia ao que se obtém no exame comum de urina, cujo número de 

leucócitos no sedimento tem sido guia confiável para o diagnóstico de infecções das vias 

urinárias na prática clínica ao longo de muitos anos, esperamos com a citologia 

quantitativa do lavado nasal, um exame simples e não-invasivo, obter subsídios para o 
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manejo mais seguro da inflamação das vias aéreas inferiores. As vias aéreas, muito mais 

vulneráveis a múltiplas agressões do ambiente que as vias urinárias, certamente serão 

beneficiadas com a disponibilidade de um método objetivo e acurado, para detectar 

processos inflamatórios de vias aéreas inferiores, em estudos epidemiológicos, ensaios 

clínicos e na avaliação do controle da asma em pacientes com dificuldades de colher 

escarro.  

Nesta circunstância, o diagnóstico precoce e o manejo preciso da rinite nos 

asmáticos podem trazer benefícios que transcendem o alívio do desconforto nasal. É 

necessário, então, considerar o nariz como um verdadeiro sentinela do trato respiratório. 

Ele é responsável pela proteção mais sensível das vias aéreas inferiores e é capaz de 

alertar precocemente as alterações das vias aéreas, antes que os brônquios sofram, 

trazendo oportunidade para o controle da asma. 

Não há muitos estudos sobre a relação entre a citologia nasal e os marcadores de 

controle da asma, portanto, este estudo é um dos primeiros na contribuição para a 

identificação dos eosinófilos, através da citologia nasal, como indicador da eosinofilia do 

escarro, representando, assim, um novo acesso às vias aéreas inferiores.  

Os nossos resultados abrem perspectivas para investigarmos, através de ensaios 

clínicos randomizados (corticóide vs placebo), esta nova técnica de citologia nasal, como 

marcador inflamatório complementar e indispensável também na avaliação de outros 

grupos de pacientes asmáticos na rotina clínica, melhor orientando condutas preventivas 

ou terapêuticas. 



_______________________________________________________________________ 
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Este estudo evidenciou que a monitorização da eosinofilia, através da citologia 

nasal na asma, pode ser útil como complemento da avaliação clínica, para a 

caracterização do tipo e da extensão da inflamação das vias aéreas inferiores, pelas 

seguintes conclusões: 

 
• A eosinofilia nasal é um forte preditor da eosinofilia do escarro em pacientes 

asmáticos, clinicamente estáveis, e por isso, deveria ser explorada em estudos 

futuros, a fim de medir de forma simplificada, objetiva e com forte acurácia, a 

inflamação das vias aéreas inferiores. 

 
• A comparação das citologias do lavado nasal e do escarro permitiu estimar a 

inflamação eosinofílica das vias aéreas inferiores, determinada pela forte 

correlação entre as eosinofilias, nasal e brônquica. 

 
• A coleta de lavado nasal, utilizada em nosso estudo, apresentou a mesma eficácia 

na obtenção do material citológico, que a de escarro induzido. 

 

• Os asmáticos portadores de rinite controlada, sob vigência de medicação de 

manutenção nasal tópica, apresentaram características citológicas semelhantes 

àqueles que não tratavam a rinite com medicação. Esta observação demonstrou a 

associação da inflamação das vias aéreas, superior e inferior, uma vez que, por 

critérios de exclusão, não havia entre os pacientes estudados, portadores de 

infecção das vias aéreas. 

 
• A técnica do lavado nasal é acurada (88%) para a identificação da inflamação 

eosinofílica das vias aéreas inferiores, com sensibilidade de 73% e especificidade 

de 94%, representando um grande impacto na orientação, preventiva ou 

terapêutica, da asma. A técnica do lavado nasal para identificação de eosinofilia 

brônquica mostrou-se, tanto sensível como específica, uma vez que os valores 

preditivos negativos e positivos foram maiores que 90%, isto indica a importância 

deste novo teste na avaliação diagnóstica do processo inflamatório brônquico 

eosinofílico, em substituição à técnica do escarro induzido.  

 
• A presença de eosinofilia no compartimento brônquico aumentava, 

acentuadamente (52 vezes), as chances de se ter eosinofilia no compartimento 
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nasal, assim como, para cada 1% de  aumento na resposta broncodilatadora, 

observou-se um aumento de 7% na chance de se ter eosinofilia no lavado nasal, o 

que valoriza esta técnica nasal como recurso na avaliação mais acurada da 

inflamação das vias aéreas inferiores de pacientes clinicamente estáveis. 
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Anexo 1 

CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO  
 
Informação ao Paciente  

 

Estamos convidando você a participar de uma pesquisa clínica sobre asma. Antes de você tomar 

uma decisão, é importante que você entenda o motivo desta pesquisa e o que a sua participação 

envolverá, com os possíveis benefícios, riscos e desconfortos relacionados ao tratamento. Por favor leia 

este documento com cuidado e sem pressa. Se quiser, discuta-o com seus familiares e seu médico. Caso 

tenha dúvidas ou você queira mais informações, por favor entre em contato com seu médico ou com o 

Comitê de Ética em Pesquisa deste hospital. Os telefones para contato estão no final deste documento. 

Sua participação neste estudo é voluntária. Se você decidir participar, você ainda é livre para 

desistir a qualquer momento sem dar explicações. Isto não afetará a maneira como você será tratado no 

futuro. Se você decidir participar, você receberá este termo de consentimento livre e esclarecido para 

assinar antes de iniciar a sua participação. 

Da mesma forma, seu médico poderá decidir que a sua participação não está mais sendo boa para 

você e então, você será retirado do estudo. Você também poderá ser retirado caso a sua inclusão não 

tenha sido correta ou caso você não siga as instruções do estudo. 

 

Propósito do Estudo  

 

O objetivo deste estudo é avaliar o comprometimento das vias aéreas dos asmáticos em tratamento 

respondendo as seguintes perguntas:  

Qual a equivalência entre a citologia do lavado nasal e a do escarro induzido na representação da 

inflamação das vias aéreas, no acompanhamento da gravidade e do controle da asma, nessa amostra de 

pacientes?  

 

Descrição do estudo  

 

Durante toda a duração do estudo você continuará a receber o seu remédio para asma. 

O estudo terá a duração de quatro semanas, e você deverá ir à clínica duas vezes, que constará 

das seguintes visitas:  
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Visita de seleção (V0):  

 

O seu médico irá fazer perguntas sobre a sua saúde e sua história médica. Um exame físico 

simples será feito e o seu batimento cardíaco (pulsação) e pressão arterial serão medidos. A sua função 

pulmonar será testada através de uma espirometria (antes e depois da inalação de um remédio - 

broncodilator). A espirometria é um exame onde você irá assoprar em um aparelho que irá então medir sua 

função pulmonar.  

Você receberá um diário e instruções sobre como preenchê-lo em sua casa. O diário deverá ser 

preenchido duas vezes ao dia, pela manhã e à noite, durante todo o estudo.Os registros a serem anotados 

neste diário serão o pico de fluxo expiratório (PEF), sintomas respiratórios e se você acordou à noite por 

causa de sintomas respiratórios, sintomas de queimação, utilização de antiácidos e o número de inalações 

do seu broncodilatador. O Pico expiratório será medido com um aparelho que será fornecido a você, e o 

médico irá lhe ensinar como utilizá-lo. 

Se você preencher os critérios de inclusão seguirá para a visita de inclusão (visita 1) 

 

Visita de inclusão (V1):  

 

O seu médico irá fazer perguntas sobre sua saúde e sua história médica. Um exame físico simples 

será feito e o seu batimento cardíaco (pulsação) e pressão arterial medidos. A sua função pulmonar será 

testada através de uma espirometria (antes e depois da inalação de um remédio - broncodilator). 

Você irá aprender como preencher dois questionários sobre seus sintomas de asma e rinite e como 

estes sintomas afetam sua vida diária e também irá praticar como preenchê-los. 

Nós colheremos uma amostra de secreção nasal através de uma lavagem simples com solução 

salina (água e sal). 

Também colheremos uma amostra de escarro através de uma inalação com solução salina; 

Coletaremos uma amostra pequena de sangue para realização de hemograma (contagem de suas 

células do sangue). 

Faremos um teste alérgico cutâneo para verificarmos se você é alérgico a algumas substâncias que 

colocaremos em sua pele do antebraço, que representam fatores do seu dia a dia, que podem causar 
alergia em você, desencadeando sintomas de asma e/ou rinite. Este teste não vai lhe causar dor, mas pode 

ser desconfortável, pois, pode lhe provocar coceira passageira nos minutos do teste. 
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Riscos e Benefícios:  

 

Todos os exames que você fará, embora possam lhe causar desconforto no momento do 

procedimento, não lhe oferecem risco algum à sua saúde, ao contrário, podem representar benefício ao 

longo do tempo, para sua asma e/ou rinite, pois, o lavado nasal lhe ensinará higiene nasal, o teste cutâneo 

poderá preveni-lo quanto aos fatores que possam desencadear suas crises de asma e rinite. 

 

Participação Voluntária  

 

A sua participação é voluntária e você poderá sair do estudo a qualquer momento ou por qualquer 

razão, sem prejuízo ao seu tratamento futuro. Porém, é importante que  

você informe qualquer problema que pode ter acontecido durante sua participação no estudo. 

Igualmente, seu médico pode decidir que você deverá ser retirado do estudo. 

É garantida a liberdade de retirada do consentimento a qualquer momento e deixar de participar do 

estudo, sem qualquer prejuízo à continuidade de seu tratamento na instituição (ambulatório). 

Assinando este consentimento livre e esclarecido você não abriu mão de nenhum de seus direitos 

legais, os quais têm como participante de um estudo de pesquisa. 
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Confidencialidade  

 

As informações coletadas durante o estudo serão armazenadas em um computador e arquivo. 

Apenas seu médico, Agências do Departamento de Saúde e Serviços Humanos (DHHS) e Comitê de Ética 

dessa Instituição, saberão que a informação é relacionada a você. A coleta e armazenamento de dados 

seguirão as leis locais. 

 

Garantia do acesso  

 

Em qualquer etapa você terá acesso aos profissionais responsáveis pela pesquisa para 

esclarecimento de eventuais dúvidas. O principal investigador é Dra. Ana Luisa Godoy Fernandes que pode 

ser encontrada à R. Botucatu, 740, 3°andar, telefon es 5576-4238 e 5084-1268 (Marta Amorim/ Dr. 

Alexandre Araruna). 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, 572-1°andar, cj 14, 5571-1062, FAX: 

5539-7162. 

Os resultados dessa pesquisa podem ser apresentados em reuniões ou em publicações; no 

entanto, sua identidade não irá ser revelada nessas apresentações. 

 

Despesas e compensações  

 
Não há despesas pessoais para o participante quanto a 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 causada pelo tratamento 

(nexo causal comprovado), o participante tem direito a tratamento médico na Instituição, bem como a 

indenizações legalmente estabelecidas. 
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Formulário de Consentimento  

 

Acredito ter sido suficientemente informado a respeito das informações que li ou que foram lidas 

para mim, descrevendo o estudo: “Eosinofilia do lavado nasal: um novo indicador da inflamação 

brônquica eosinofílica em asmáticos estáveis.” 

Eu discuti com o médico responsável (Dra Ana Luisa Godoy Fernandes/ Dr. Alexandre Araruna), 

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, prejuízo ou perda de qualquer benefício 

que eu possa ter adquirido, ou no meu atendimento neste Serviço. 

 

                       / /     

assinatura do paciente/representante legal                                                

                          / /  

assinatura da testemunha           

                                                           

Declaro que obtive de forma apropriada e voluntária o Consentimento Livre e Esclarecido deste 

paciente ou representante legal para a participação neste estudo. 

                 / /  

assinatura do responsável pelo estudo    
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Anexo 2 
FICHA CLÍNICA V0 

 
Nº      
 
 
Nome:           Data:  / / 
Endereço:         Telefone:    
Idade:   anos  Sexo: �  F �  M 
 

CRITÉRIOS DE INCLUSÃO / EXCLUSÃO 
 
1. Tabagista -  � Não  � < 5 anos/maço  � > 5 anos/maço 

2. Doença grave associada � Não  � Sim   Qual    

3. Uso de corticóide oral último ano:  � < 6 x/ano  � > 6 x/ano 

4. Número de visitas ambulatoriais por asma nos últimos/6meses:    

5. Uso de B2 de longa duração     � Sim  � Não 

6. Infecção pulmonar há menos de 30 dias    � Sim  � Não 

7. Sintomas nasais presentes no momento    � Sim  � Não 

8. Diagnóstico da asma há mais de 06 meses   � Sim  � Não 

9. Uso de CI e BDLD regular há pelo menos 03 meses  � Sim  � Não 

10. Espirometria com resposta ao BD     � Sim  � Não 
 
        Preencheu os critérios de inclusão:    � Sim  � Não 
 
 
Exame Físico: 
 
FC:    PA:    FR:    T:    
Ap.resp.:             
PFE consulta:     (           %)   PFE médio:    (         %) 
Demais aparelhos:            
 
CONDUTA V0 
� Assinar o termo de consentimento 
� Consulta clínica e avaliação 
� Espirometria com BD 
� Ensinar o preenchimento de um diário de sintomas e PFE até V1 
� Orientar suspensão de anti-histamínicos e BDLD 48 horas e o BD de curta 6 horas antes da V1 

      
      �     Retorno em  / /  
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Anexo 2 
 

FICHA CLÍNICA V1 
 
Nº      
 
Nome:           Data:  / / 

Endereço:         Telefone:    

Idade:   anos  Sexo: �  F �  M 

Avaliação de diário de sintomas 
 
Fez corretamente o registro diário e PFE?   �  Sim  �  Não 
a) Sintomas bem controlados    �  Sim  �  Não 
b) Variação de PFE     �  Sim  �  Não 
c) Uso de BD – menos de 04 jatos diários  �  Sim  �  Não 
 

•    Escore de sintomas “bem controlado”, ou seja, sem variação diurna de 20% de pico de fluxo expiratório 

em dois dias consecutivos, uso de broncodilatador em menos de quatro jatos diários e sem despertares 

noturnos por duas noites consecutivas. 

 
�  Bem controlada   �  Descontrolada    �  Exacerbada 
 

Exame Físico: 
 
FC:    PA:    FR:    T:    

 

Ap.resp.:             

 

PFE consulta:     (           %) PFE médio:    (         %) 
 
 
Demais aparelhos:            

 
Blocos de coletas da V1 
�   Espirometria, Citologia nasal e de escarro. 

�   Questionário de controle da asma (ACQ) e Questionário de sintomas de vias aéreas superiores 

�   Teste cutâneo (Prick- test). 
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Anexo 3 
 

TESTE ALÉRGICO CUTÂNEO 
       
      VISITA    
 
 
 
Nº      
 
Nome:           Data:  / / 

Endereço:         Telefone:    

Idade:   anos  Sexo: �  F �  M 

 

 
D. pteronicius   � positivo  � negativo   mm 

D. farinae   � positivo  � negativo   mm 

Blomia tropicalis  � positivo  � negativo   mm 

Periplaneta americana  � positivo  � negativo   mm 

Blatalla germânica  � positivo  � negativo   mm 

Cão    � positivo  � negativo   mm 

Gato    � positivo  � negativo   mm 

Mix polen   � positivo  � negativo   mm 

Mix fungo   � positivo  � negativo   mm 

Aspergillus fumigatus  � positivo  � negativo   mm 
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Anexo 4 
 

INDUÇÃO À COLETA DO ESCARRO 
 
 

Nome:              
 
Idade:          Data:  / /  

 
Medicação atual:            
  

 
VEF1 (absoluto/%): 
 

a) VEF1 após inalação com soro fisiológico:   queda_____% 
b) VEF1 após inalação com salina 3%:    queda_____% 
c) VEF1 após inalação com salina 4%:    queda_____% 
d) VEF1 após inalação com salina 5%:    queda_____% 

 

Processamento do material 
 

 
Aspecto do escarro: 
 
Peso da porção viscosa (peso A):      mg 
DTT adicionado (4 x peso A):       µl 
PBS adicionado (4 x peso A):       µl 
Peso da solução filtrada em nylon (peso B):    mg 
 
 
N° de células não escamosas contadas por mm3 da câmara de Neubauer 
(n° encontrado em 4 quadrantes/0,4):     (Ncel) 
 
% de células viáveis:         (40 a 100 %) 
 
Cálculo do número absoluto de células: 
Ncel x peso B x 2/peso A:       células/mm 3 
Conversão em n ° de células x (10) 6/ml:        
 
Diferencial celular a partir de verificação de 400 células: 

Neutrófilos 
Eosinófilos 
Macrófagos 
Linfócitos 
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Anexo 5 
 

LAVADO NASAL 
 
 

 
Nome:              
 
Idade:         Data:  / /  
 
Medicação atual             

 
 
 
Volume recuperado:      mL 
 
 
 
Total de células:       
 

• Epiteliais:      
 

• Leucócitos:      
 
 
 
 
Contagem específica: 
 

• Epiteliais       
 

• Neutrófilos      
 

• Linfomononucleares    
 

• Eosinófilos       
  
 
 
Comentários:             
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Anexo 6  
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Anexo 7 
 

QUESTIONÁRIO DE SINTOMAS DE VIA AÉREA SUPERIOR  

 

Freqüência último mês 

(     )  febre     Início     Duração     
 
(     )  mal estar     Início     Duração    
      
(     )  mialgia     Início     Duração    
 
(     )  artralgia     Início     Duração     
 
(     )  obstrução nasal    Início    Duração    
 
(     )  rinorréia aquosa    Início     Duração    
 
(     )  rinorréia amarelada   Início    Duração    
 
(     ) rinorréia amarelo-esverdeada  Início    Duração    
 
(     )  cefaléia     Início     Duração    
 
(     )  dor facial     Início    Duração    
 
(     )  dor dental     Início    Duração    
 
(     )  hiposmia     Início    Duração    
 
(     )  cacosmia     Início    Duração    
 
(     )  rinorréia nasal posterior   Início    Duração    
 
(     )  espirros     Início    Duração    
 
(     )  prurido nasal    Início     Duração    
 
(     )  prurido faríngeo    Início    Duração   
 
(     )  prurido ocular    Início     Duração    
 
(     )  prurido otológico    Início     Duração    
 
(     )  lacrimejamento    Início     Duração    
 
(     )  edema facial    Início     Duração    
 
(     )  tosse      Início    Duração    
 
(     ) expectoração    Início     Duração    
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Mucosa nasal: 
 (     )  incaracterística 
 (     )  hiperemiada 
 (     )  pálida 
 (     )  cianosada 
 
 
Horário predominante da tosse:     
(     )  resposta ao uso prévio de descongestionante  Qual?    

Exame físico otorrinolaringológico: 

Linha transversa do nariz:       

 

Nasofibroscopia: 

 
Fossa nasal D:  (     )  livre    (     )  aumento de corneto   (     )  desvio de septo     
secreção   . 
    
Fossa nasal E:  (     )  livre    (     )  aumento de corneto   (     )  desvio de septo  
secreção    . 
 
Secreção no meato médio:  (     ) sim         (     ) não 
(     ) mucoso 
(     ) purulento 
(     ) mucopurulento 
cultura: _         
 
Impressão clínica:  Sinusite bacteriana   (     ) sim       (     ) não   
 
Exame do Otorrino:  Secreção meato médio  (     ) sim       (     ) não  
Aspecto    
cultura      
 
Laudo radiológico:  
SINUSITE  (     ) sim      (     ) não 
 
Laudo tomográfico:  
SINUSITE  (     ) sim      (     ) não 
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Anexo 8 
 

Diário de Sintomas  
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Anexo 9 
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Anexo 10 
 

Valores Normais de Pico de Fluxo Expiratório  
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Anexo 10 

 

 
Valores Normais de Pico de Fluxo Expiratório  
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Anexo 11 
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