
O resfriado comum é uma infeção vírica do trato respiratório

superior causada principalmente por rinovírus (30-40% dos casos)

e por outros vírus, como coronavírus, influenza, parainfluenza,

vírus respiratório sincicial, adenovírus ou enterovírus.1-5

A transmissão dos vírus ocorre por via aérea, através de gotículas

respiratórias, ou por contato direto com secreções respiratórias,

através das mãos ou de objetos.1,2,6 Usualmente, os sintomas estão

presentes 1 a 2 dias após a exposição.3 As pessoas também podem

disseminar o vírus antes de ter sintomas.7 A maioria dos casos

ocorre no inverno, mas alguns dos vírus causantes são mais

comuns no outono ou na primavera.4,5 As crianças são mais

vulneráveis,3-5,8 têm em média 6-7 episódios de resfriado ao ano.4

As complicações são muito raras, mas podem desenvolver-se

infeções de ouvido, sinusais e pulmonares.4,5,7 Surgem mais

facilmente em fumadores, imunodeprimidos, idosos e se existirem

comorbilidades, como asma, doença pulmonar obstrutiva crónica,

fibrose cística ou doença cardíaca, renal ou hepática significativas.4

O início dos sintomas é gradual.1 Os principais são rinorreia aquosa,

espirros e congestão nasal, que dificulta a respiração. Em ocasiões,

existe tosse, dor e irritação de garganta,1,4,8 mal-estar,1,2 dor

muscular e, mais raramente, cefaleia leve e febre baixa,1,4,8 esta

última mais frequente nas crianças.2,4 A obstrução e inflamação da

mucosa pode causar perda de gosto e de olfato, sensação de pressão

nos ouvidos ou seios nasais.4 Um corrimento nasal espesso,

purulento, forma parte da evolução normal. Em ocasiões, a tosse

persiste após o desaparecimento de outros sintomas.8

Os sintomas têm um pico em 1-3 dias,2,3 e, geralmente, uma

duração de 7 a 10 dias.1,3-6,9 Ocasionalmente, podem persistir até 3

semanas.2,3,6 A exposição ao fumo do tabaco prolonga a duração

dos sintomas.8

O resfriado deve ser diferenciado de patologias como a rinite, gripe,

sinusite, pneumonia, tosse convulsa, faringite estreptococica ou

mononucleose infeciosa.1,4,6,8 O vírus da gripe geralmente causa

sintomas mais severos do que o resfriado.2,5 Na gripe, o início é

abrupto, são também habituais a tosse seca, a garganta irritada e a

rinorreia.1 A febre costuma ser alta,1,2,,8 aumentando rapidamente.1 A

cefaleia, as dores musculares e o cansaço são proeminentes,1,5,8 mas os

espirros e os olhos chorosos são menos comuns do que no refriado.1 A

rinite alérgica tem sintomatologia similar ao resfriado, mas existe um

componente sazonal ou um agravamento alérgico claro, e não é

habitual a dor na garganta. Esta é a principal queixa em caso de

faringite estreptocócica.2

Ainda que autolimitado,1,3,4 o resfriado é muito prevalente e pode

ser debilitante.2 Causa absentismo laboral e escolar,3 sendo um

importante problema económico e social.6

Prevenção
A forma mais eficaz e prática de prevenir infeções respiratórias é a

higiene frequente das mãos com água e sabão durante pelo menos

15-30 segundos.1,3,5 Os anti-sépticos de mãos também podem ser

úteis.5 Há que evitar tocar a cara, olhos, nariz e boca com mãos não

lavadas e o contato com as pessoas infetadas.3 Em caso de espirros e

tosse deve ser utilizado um lenço descartável, que se deitará fora.

Quando não disponível, é recomendado tossir ou espirar na parte

superior do braço ou ângulo interno do cotovelo, não nas mãos.5,7

O zinco parece efetivo na diminuição do número de resfriados, pelo

menos em crianças.2 A administração de pastilhas de zinco a crianças

durante 5 meses reduziu a incidência, o absentismo escolar e o uso de

antibióticos. Contudo, pode causar efeitos adversos e é difícil fazer

recomendações sobre a dose, a formulação ou duração de uso.10

Alguns estudos mostraram que os probióticos podem ajudar a

prevenir infeções respiratórias, mas a evidência é inconsistente. Têm

sido usados diferentes organismos e formulações, sendo Lactobacillus

sendo o mais comum.2 Numa revisão,11 os probióticos foram

superiores ao placebo na redução do número de episódios de infeções

agudas do trato respiratório superior, a duração média do episódio, o

uso de antibióticos e a ausência escolar. No entanto, a qualidade da

evidência foi baixa ou muito baixa.

Os gargarejos com água têm uma eficácia limitada,1 algumas pessoas

podem beneficiar da sua utilização.4 Os dados sobre o efeito de

suplementos de alho na prevenção do resfriado são insuficientes.2,12 O

beneficio do ginseng é pouco claro.2 Os ensaios com equinácea apontam

para pequenos efeitos preventivos, mas de relevância clínica

questionável.9
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Os dados sobre a suplementação com vitamina C são discordantes.13

A suplementação habitual não diminui a incidência de resfriado na

população geral, pelo que a sua administração não está justificada.2,13

Tratamento em adultos
O resfriado resolve-se sem tratamento através do sistema

imunitário.7 Apesar de ser autolimitado, muitas pessoas procuram

medicamentos não sujeitos a receita médica.14 O objetivo do

tratamento é reduzir a duração e gravidade dos sintomas.1,4-7

Analgésicos. O paracetamol ou um anti-inflamatório não-esteroide

(AINE), como o ibuprofeno, são eficazes para cefaleia, dores

corporais e febre.2,3,5 Devem ser usados com prudência para evitar

efeitos adversos.3 O ibuprofeno pode ser mais eficaz do que o

paracetamol no controlo da febre.1,2 Para alguns, o paracetamol é o

fármaco de escolha. Contudo, há que prestar atenção à eventual

toma concomitante de vários medicamentos que o contenham, que

aumenta o risco de sobredosagem e efeitos indesejáveis.8

Descongestionantes. São agonistas adrenérgicos que podem causar

vasoconstrição, diminuindo o edema da mucosa nasal.8 Aliviam a

congestão, mas não há evidência de que reduzam a tosse.1 Por via

oral usam-se, por ex., fenilefrina e pseudoefedrina. Em administração

nasal, efedrina, nafazolina, fenilefrina ou oximetazolina, esta com

ação mais prolongada.3

Os descongestionantes têm uma eficácia muito limitada e transitória

na congestão nasal.4,8 Proporcionam uma pequena melhora nos

sintomas nasais, de significado clínico incerto.2 São relativamente

seguros, quando usados corretamente, mas podem estar associados

a reações adversas como aumento da pressão arterial, ansiedade,

taquicardia, arritmias, alucinações, disfunção urinária e anosmia.

Devem-se evitar em doença cardíaca, hipertensão, problemas da

tiroide, diabetes e hiperplasia benigna da próstata.

Por via nasal têm limitada absorção sistémica e poucas reações

adversas. Uma revisão sugere que podem ter um pequeno efeito

positivo em medidas subjetivas de congestão nasal em adultos com

resfriado. Contudo, a relevância do efeito é desconhecida e os dados

de qualidade insuficiente para obter conclusões firmes. A utilização

deve limitar-se a 3 a 5 dias para evitar a rinite medicamentosa.3

Anti-histamínicos. Duas meta-análises não mostraram melhoras

clinicamente significativas com o uso em monoterapia.1,2 Parecem

ser mais benéficos quando associados a outros fármacos.3 Anti-

histamínicos combinados com descongestionantes orais e/ou

analgésicos podem proporcionar algum alívio sintomático.2,3,6 Os

anti-histamínicos sedativos associam-se a efeitos anticolinérgicos não

desejáveis como, tonturas,3 boca seca, obstipação, confusão,

convulsões,8 sonolência e fadiga.3,8 Não devem usar-se em doentes

com glaucoma de ângulo estreito e hipertrofia prostática benigna.3

Ipratrópio. Uma revisão sistemática sobre a utilização de ipratrópio

intranasal identificou ensaios com resultados divergentes, mas conclui

que provavelmente seja benéfico. Parece melhorar os sintomas, em

especial a rinorreia. Não tem efeito na congestão nasal e foi associado

a um aumento de reações adversas moderado (epistaxe e secura de

boca e nariz).2 É o único medicamento intranasal que melhora a tosse

persistente relacionada com infeções respiratórias superiores.1

Zinco. Alguns estudos sugerem que a administração oral de zinco

reduz a duração e a gravidade de resfriado em adultos,2,15 mas

podem surgir reações adversas, como alterações do gosto e

náuseas.2 Vários trabalhos sugerem que a toma de pelo menos 75

mg/dia de acetato ou gluconato de zinco alivia a tosse e o corrimento

nasal, mais rapidamente quando é iniciada dentro de 24 horas após o

início dos sintomas.1 Relativamente à aplicação nasal de zinco há

poucos dados e têm sido descritos efeitos adversos, como comichão,

ardor e anosmia.2

Os dados do uso de probióticos no tratamento do resfriado são

limitados.2 O uso diário durante três meses de Lactobacillus casei

diminuiu a duração dos sintomas de infeção respiratória superior em 1,5

dias, num estudo realizado em idosos.1

A irrigação com solução salina possivelmente traz benefícios para

aliviar os sintomas de infeções respiratórias agudas. No entanto, os

dados disponíveis são muito reduzidos.1,16 Algumas pessoas podem

beneficiar com o seu uso.4,5 Alguns dados apoiam o uso de solução

salina para redução dos sintomas de congestão, facilitando a respiração

nasal.17 Humedecem a cavidade nasal e ajudam a reduzir a mucosidade

que acompanha os resfriados.8,17

Tratamentos com benefício incerto ou ineficazes

A evidência sobre os efeitos de suplementos com alho no tratamento

do resfriado é insuficiente.1,2,12 Os estudos sobre a vitamina C são

discordantes.13,14 Têm sido realizados muitos ensaios sem mostrar um

benefício claro.2 A suplementação com 1-2 g resultou numa redução da

duração e gravidade. Contudo, a variedade de medidas usadas nos

estudos para classificar a gravidade tornam difícil a definição desses

achados.14 A evidência de efeitos clínicos significativos do uso de

equinácea é fraca, os estudos mostram resultados inconsistentes.2,18

Estudos de qualidade não mostraram redução da duração ou da

gravidade dos sintomas do resfriado.1 Os efeitos adversos mais comuns

são cefaleia, náusea e alterações do gosto.18

Os antitússicos não têm provado ser efetivos na tosse devida ao

resfriado,1 sendo recomendável que não se usem até existirem

mais dados.19 Os antitússicos opioides têm fraca eficácia e expõem

a efeitos adversos.8

Os mucolíticos não têm mostrado facilitar a expetoração e expõem

a alergias.8 Uma revisão sistemática não encontrou dados que

apoiassem o uso da guaiafenesina no resfriado Um efeito adverso

frequente é a intolerância gástrica.3

Os antivirais não estão indicados nem são efetivos nas infeções

respiratórias. Três pequenos ensaios não encontraram evidência de

que os corticosteroides intranasais aliviem os sintomas do

resfriado.1 Algumas pessoas podem beneficiar da inalação de

vapor, mas a evidência de efetividade é limitada.1,4,5

Tratamento em crianças
A irrigação nasal com soluções salinas provavelmente reduz a

gravidade dos sintomas associados a infeções respiratórias agudas. No

entanto, os dados disponíveis são limitados.16 Estas soluções são

usadas para humidificar ou limpar as vias nasais.2 Um amplo ensaio

encontrou que crianças que realizavam lavagens nasais seis vezes ao dia

tinham uma resolução de secreções e obstrução nasal mais rápida

e um menor uso de antipiréticos, descongestionantes e

antibióticos.1 Porém, as soluções a pressão em spray devem-se

evitar nos lactentes.8
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Embora o ibuprofeno e o paracetamol reduzam o desconforto

relacionado com a febre, o ibuprofeno pode ser mais eficaz. A

acetilcisteína pode diminuir a tosse após seis a sete dias de uso, mas

só deve ser usada em crianças a partir dos dois anos. O ipratrópio

intranasal pode diminuir a rinorreia, mas não a congestão,

relacionada com infeções respiratórias superiores em crianças com 5

ou mais anos. Não deve ser utilizado com menos dessa idade. Os

principais efeitos adversos são epistaxe, secura nasal e cefaleia,

embora sejam autolimitados.1

A aplicação de pomada contendo óleos de cânfora, mentol e

eucalipto no peito e no pescoço das crianças ao deitar pode aliviar a

congestão nasal e reduzir a frequência e a gravidade da tosse

noturna, melhorando o sono.1,2 No entanto, pode causar efeitos

adversos irritantes como ardor na pele, olhos ou nariz, e rash.2

Parece seguro em crianças com 2 ou mais anos.1

Resultados de ensaios em crianças sugerem que a toma de mel à

noite, antes de deitar, pode ter um pequeno efeito na tosse e no

sono em crianças com mais de 12 meses, mas vários ensaios têm

problemas metodológicos.2 O mel não deve ser administrado a

crianças menores de 12 meses,1,2,4 pelo risco de exposição a esporos

de Clostridium botulinum.1

Tratamentos com benefício incerto ou ineficazes

Não há provas de efetividade dos anti-histamínicos em crianças.20

Combinados com descongestionantes podem ter algum

efeito em crianças mais velhas.2 Não são eficazes para a tosse e podem

causar efeitos adversos.1 Há relatos de mortes por sobredosagem

acidental com anti-histamínicos sedativos em menores de 6 anos.8

Não há dados suficientes sobre o uso de descongestionantes orais ou

intranasais em monoterapia para o resfriado.1 A sua efetividade ainda

tem de ser determinada.21 Os antitússicos não mostram efeitos

benéficos no resfriado.2,6 Nem o dextrometorfano nem a codeína

aliviam a tosse em crianças com infeção respiratória superior.1 A

codeína deve ser evitada nas crianças por possíveis reações adversas

importantes, incluindo dificuldade respiratória.19

Em crianças sem restrição no fluxo aéreo, os broncodilatadores não

mostram benefício para a tosse. Num estudo realizado em crianças

sem asma, o salbutamol oral não melhorou a tosse aguda e associou-

se a efeitos adversos. Os corticosteroides nasais não reduzem a

duração ou a gravidade dos sintomas em crianças com resfriado.1

O zinco oral não é benéfico em crianças.2,1 Os dados não apoiam o uso

de equinácea em crianças com resfriado.1,2 O uso de vapor não

melhora os sintomas do resfriado nesta população,6 e é necessária

precaução pelo risco de queimaduras em crianças pequenas.4,6

Aconselhamento
Quando surgem sintomas de resfriado muitos doentes se dirigem em

primeiro lugar à farmácia. Será importante proporcionar informação:

- O repouso adequado é aconselhável, se bem que, usualmente, não

é necessário evitar o trabalho ou a escola.1

- A importância das medidas higiénicas.1,4 Uma boa higiene das mãos

é a melhor forma de impedir a transmissão dos vírus.1 Lavar

frequentemente as mãos ou usar desinfetante à base de álcool, se a

pessoa ou alguém próximo padece um resfriado.7

- As pessoas com resfriado devem evitar contactos próximos e

partilhar toalhas, ou brinquedos no caso de crianças.4

- Se se desenvolver febre alta, dores corporais ou cefaleias severas,

rash, dor no peito, dificuldades respiratórias, sibilos ou confusão,

deve ser contatado o médico.7

- As bebidas quentes e os rebuçados para chupar ajudam a acalmar

temporariamente os problemas na garganta e a tosse.4,8

- Explicar que os medicamentos se destinam só ao alívio da

sintomatologia e que deve ser evitado uso excessivo de

medicamentos não sujeitos a receita médica, proporcionar todas as

recomendações necessárias para um uso seguro e também o que

fazer se não se obtiver melhora.1

- Os antibióticos não têm nenhum papel no tratamento do

resfriado.1,17 Não devem ser utilizados. Não melhoram ou reduzem a

duração,6 podem causar efeitos adversos,4 e a sua utilização

contribui para a resistência aos antibióticos.17
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