
Na rinite alérgica (RA) existe uma reação inflamatória da mucosa

nasal mediada por imunoglobulina E e induzida por alérgenos

inalados.1-4 A RA é caracterizada principalmente por espirros,

rinorreia aquosa, congestão e comichão nasais.1,3,5-7 A mucosa

nasal apresenta-se, geralmente, edemaciada e pálida.8

A RA forma parte de um processo inflamatório sistémico e pode

estar associada a asma, rinossinusite e conjuntivite alérgica.1-4,7

O diagnóstico da RA baseia-se na história clínica e exame médico.

Se necessário, em casos não controlados ou com sintomas de longa

duração, podem ser efetuados testes cutâneos, ou deteção de

anticorpos IgE em resposta a alérgenos específicos.4

A RA tem impacto na qualidade de vida,1,3,4,7,9 podendo interferir

no sono ou no desempenho laboral e escolar.3

A RA pode ser avaliada pela gravidade e duração dos sintomas:

• Na rinite leve os sintomas não interferem na qualidade de vida

e nas atividades diárias. Na rinite moderada/grave os sintomas

são incómodos ou afetam a qualidade de vida.1,6,10,11

• Tradicionalmente, a RA foi também classificada pelo padrão

temporal de exposição a um alérgeno desencadeante como:

sazonal (p. ex. pólenes); perene (p. ex. ácaros), na qual os

sintomas ocorrem durante todo o ano;1,11 ou episódica, por

exposições a alérgenos não habituais no ambiente da pessoa

(p. ex. visitar uma casa com animais de estimação).1 Nem todos

os doentes se enquadram nessa classificação.11

• A iniciativa ARIA (Allergic Rhinitis and Its Impact on Asthma)

propôs substituir a sazonalidade por rinite intermitente (<4

dias/semana ou <4 semanas consecutivas/ano) e rinite

persistente (>4 dias/semana e >4 semanas consecutivas/ano).1,11

Contudo, esta definição apresenta também algumas limitações;

p. ex., numa pessoa que apresente sintomas 3 dias/semana

durante todo o ano a rinite seria classificada como intermitente,

embora se assemelhe a rinite persistente.1

A prevalência da RA parece estar a aumentar nos países

ocidentais.3,10,11 Pode começar em qualquer idade, embora a maioria

dos afetados a desenvolva enquanto criança ou jovem adulto.8

Atinge o seu pico entre os vinte e os cinquenta anos.7

A RA é causada por alérgenos como pólenes, fungos, ácaros da poeira

doméstica ou pelo de animais.4,6 Os alérgenos interiores, como

ácaros e pelo de animais, são comummente associados a RA perene.8

A resposta alérgica ocorre em 2 fases - precoce e tardia.3 Ambas

apresentam libertação de mediadores químicos, sendo a histamina

um dos principais mediadores libertados na primeira fase.7,11

A presença de um padrão sazonal, de um desencadeante alérgico e

de prurido nasal ou ocular sugerem RA.1 A obstrução nasal quase

sempre é bilateral, devendo ser avaliada a unilateral.8

O objetivo do tratamento é a redução dos sintomas e a prevenção

das complicações.10 O tratamento inclui medidas de prevenção de

alérgenos, farmacoterapia e imunoterapia.3,11 O autotratamento

da RA é frequente, resultando em subdiagnóstico e mau controlo

dos sintomas.9

Prevenção de alérgenos
Quando possível, o primeiro passo será evitar ou minimizar a

exposição aos alérgenos,4,6,7 especialmente se os sintomas são

sazonais.7 As medidas preventivas tentam controlar fontes potenciais

de alérgenos (animais de estimação, roedores, baratas), minimizar os

locais em que os fungos ou os ácaros possam desenvolver-se e

reservatórios de alérgenos, como sofás estofados, tapetes ou roupa de

cama.12 Em polissensibilizados é difícil eliminar todos os alérgenos.4

Para reduzir os ácaros do pó têm sido referidas medidas como: uso

de capas impermeáveis para colchão, lavagem de roupa de cama

com água quente,7,11,12 uso de filtros de ar e aspiradores com filtros

HEPA,7,12 e redução da humidade interna (<50%).6,11,12 A eficácia de

algumas destas intervenções é desconhecida.4,6

Embora o nível de evidência seja baixo, os doentes podem reduzir a

exposição ao ar livre durante a estação de pólen (p. ex., manter janelas

e portas fechadas,5,11 não pendurar roupas no exterior,10,13 fechar as

janelas do carro,5,13 ou usar óculos de proteção no exterior5). A

contagem de pólen tende a ser mais alta em dias secos, ensolarados e

ventosos. Apesar destas medidas, os doentes geralmente requerem

outra forma de tratamento.14 O controle de fungos no interior do

domicílio centra-se na redução da humidade. Em alérgicos ao pelo de

animais, evitar o contacto com o animal reduz os sintomas.11,12 Deve

ser evitada a exposição a desencadeantes inespecíficos, como fumo,

perfumes, aromas fortes, mudanças de temperatura e poluição

externa, se estes parecerem agravar os sintomas.14
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Farmacoterapia
Existem várias opções de tratamento com diversos perfis de eficácia e

segurança.10 As normas existentes propõem abordagens escalonadas, com

base nos sintomas e na gravidade.3 A escolha deverá ter em consideração

os sintomas, sua gravidade e duração, e as preferências indivíduais.10

As soluções salinas em spray nasal, ou a irrigação com grandes volumes

podem remover alérgenos nas passagens nasais. Podem ser usadas para

sintomas leves ou imediatamente antes da medicação tópica para limpar

a mucosa.2 As soluções salinas podem ser benéficas na RA,5,6 usadas

isoladamente ou como terapêutica adjuvante.6 São particularmente úteis

quando há crostas devido à secreção espessa e crónica.2 A irrigação nasal

apresenta poucos riscos se for realizada de forma adequada.2,5

Os corticosteroides nasais (CN) diminuem a libertação de mediadores

inflamatórios e citocinas, reduzindo a inflamação da mucosa nasal.

Proporcionam alívio sintomático,3 sendo particularmente eficazes na

congestão nasal.2-4

A maioria dos CN tem início de ação em algumas horas,2 e eficácia

máxima, geralmente, após duas a quatro semanas de uso.3,6 Os sintomas

graves requerem uso diário. Algumas pessoas podem reduzir a

frequência gradualmente, mantendo o controle dos sintomas com a

aplicação em dias alternados ou conforme necessário.2

Os CN são a terapêutica de primeira linha para a RA com sintomas

persistentes ou moderados a graves.2-4,6,7 São mais eficazes do que os

anti-histamínicos no alívio dos sintomas.2,6,11 Estudos comparativos não

mostraram diferenças de eficácia entre os distintos glucocorticoides,2,6

nem evidência de benefício adicional com doses superiores às

recomendadas.2

Os efeitos adversos mais comuns são locais, incluindo irritação nasal,

ardor, epistaxe2-4,14 e irritação da garganta.2,3 Estudos prolongados não

encontraram danos na mucosa nasal na maioria dos doentes.2 Pode

ocorrer perfuração do septo nasal,2,3,14 mais provável com uma técnica

de administração incorreta.3 O contato do produto com o septo nasal

deve ser minimizado.2,7 Os doentes devem ser aconselhados sobre o uso

adequado dos dispositivos de administração nasal.4,7 O aparecimento de

vestígios de sangue no muco por irritação da mucosa é geralmente

resolvido com interrupção do tratamento por alguns dias. A epistaxe

recorrente ou crónica requer avaliação de possível inflamação nasal.

As preocupações de segurança com o uso prolongado de

glucocorticoides incluem supressão adrenal, crescimento lento em

crianças, diminuição da densidade mineral óssea, glaucoma e catarata.2 O

risco parece ser pequeno com as formulações nasais, pela menor dose e

biodisponibilidade.3 Estudos realizados em crianças e adultos não

mostraram efeitos adversos consistentes ou clinicamente relevantes.2

Contudo, os CN incluem alertas sobre a possível restrição do crescimento

nas crianças,6 e recomendam vigilância.2 Uma vez controlados os

sintomas, a dose pode ser reduzida para a menor eficaz.2,7

Os anti-histamínicos orais (AO) aliviam eficazmente os sintomas

mediados pela histamina (espirros, prurido e rinorreia).3,6 São menos

eficazes do que os CN na congestão nasal,2-4,6 mas algumas pessoas

preferem tratamento oral.9 São também uma opção de tratamento,

especialmente na rinite intermitente ou leve.2,4,10

Os fármacos de primeira geração (difenidramina, clorofeniramina,

hidroxizina, clemastina) são lipofílicos e cruzam facilmente a barreira

hematoencefálica.2,6,7 Não se recomendam devido aos efeitos adversos,

particularmente sedação.2-4,9 Podem causar também comprometimento

cognitivo,2 e efeitos anticolinérgicos.2,13

Os anti-histamínicos de segunda geração (desloratadina, loratadina,

cetirizina, levocetirizina, rupatadina, fexofenadina, ebastina, bilastina),6,10

são recomendados na RA,2,3,14 especialmente, em sintomas sazonais ou

episódicos.14 Parecem ter uma eficácia similar e um início de ação

rápido.2 Podem ser usados diariamente ou só quando necessário.2,14

Praticamente não produzem sedação,6,7,10 com exceção da

cetirizina,2,6,7,14 sedativa em cerca de 10% dos doentes.2 A loratadina

pode causar sedação em doses mais altas.2,7 Geralmente não são

observados outros efeitos anticolinérgicos.14 Contudo, os anti-

histamínicos devem ser usados com precaução em glaucoma de ângulo

fechado, retenção urinária e hiperplasia da próstata. Em disfunção renal

ou hepática, epilepsia ou doença cardíaca podem estar contraindicados

ou requerer ajuste de dose.10

Os anti-histamínicos nasais (AN), azelastina e olopatadina, são

adequados em RA leve.4 Reduzem os espirros, a comichão e a rinorreia e

têm algum efeito na congestão.2,6 Atuam rapidamente,2,3,7,10 podendo

também ser usados somente quando necessário.2 Podem ser uma opção

se não há melhoria com os AO.6 Estão recomendados apenas em

doentes com RA sazonal.3 Os efeitos colaterais incluem cefaleia, irritação

nasal, epistaxe e sonolência.6,13 A azelastina apresenta um gosto amargo

que pode ser incómodo.2,4-6

O cromoglicato dissódico inibe a libertação de histamina e de outros

mediadores inflamatórios pelos mastócitos.2 Administrado por via nasal

reduz eficazmente os espirros, a rinorreia e o prurido.7,11 Porém, na

maioria dos estudos mostra eficácia inferior a CN ou a anti-

histamínicos.2,6,11 A necessidade de aplicação frequente também limita a

sua utlidade.2,6 Não é considerado um tratamento de primeira linha na

RA.6 Na RA sazonal o tratamento pode ser iniciado 1-2 semanas antes da

estação de pólen.14 É um fármaco muito seguro.2,4,6,14 Os efeitos adversos

são raros e transitórios, principalmente irritação nasal e cefaleia.13

Os anticolinérgicos reduzem a hipersecreção nasal, embora não tenham

efeito na obstrução e na comichão.10 O brometo de ipratrópio de

aplicação nasal pode ser útil em rinorreia profusa, mais comum em

pessoas com RA e rinite não alérgica concomitantes.2 Os efeitos adversos

incluem ressecamento da mucosa nasal, epistaxe e cefaleia.6

Outras terapêuticas

Os antagonistas do recetor de leucotrienos bloqueiam os efeitos

inflamatórios dos leucotrienos, aliviando a congestão nasal.3 Podem ser

benéficos,4,7 mas não são tão eficazes quanto os CN.7 Na Europa, estão

aprovados apenas para doentes com asma que também têm RA.4 Entre

os potenciais efeitos colaterais do montelucaste têm sido relatadas

alterações neuropsiquiátricas (alterações no sonho, ansiedade,

depressão, pensamento suicida e, raramente, suicídio).2

Os descongestionantes atuam nos recetores adrenérgicos, causando

vasoconstrição na mucosa nasal com melhoria da congestão.3,6 São

usados ocasionalmente no tratamento a curto prazo da RA.5

Os descongestionantes nasais (DN) (fenilefrina, oximetazolina,

xilometazolina, tramazolina, nafazolina)6 não são recomendados como

monoterapia no tratamento crónico da RA,2,6 por poderem causar rinite

medicamentosa.2,3,6 A congestão nasal de rebound2,3 surge geralmente

após três a sete dias de tratamento e pode levar a aumento da utilização

e a eventual dependência.2 O uso prolongado deve ser evitado.9
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Os descongestionantes orais (DO) não são recomendados para

utilização prolongada,3,7 devido a efeitos colaterais como insónia,

hipertensão, taquicardia, perda de apetite,3,6 cefaleia, aumento da

pressão intraocular, tremor, retenção urinária ou tonturas.6

Os descongestionantes estão relativamente contraindicados em pessoas

com hipertensão e em quem toma inibidores da monoamina oxidase,2 e

devem ser usados com precaução em doentes idosos e em

hipertiroidismo, retenção urinária, glaucoma de ângulo fechado.3 O

potencial de abuso da pseudoefedrina deve ser considerado.6

Devido aos seus efeitos colaterais, o tratamento com corticosteroides

sistémicos deve ser reservado para sintomas muito incómodos e

insuficientemente reduzidos por outros tratamentos.13 Um tratamento

oral de curta duração pode ser adequado em RA com sintomas graves,

que dificultem ou o sono, ou a atividade laboral. Não devem ser

administrados repetidamente por períodos prolongados.2,3

Terapêutica combinada

A associação CN/AN pode ser útil para doentes que não obtêm alívio

com monoterapia.2-4 São mais eficazes do que os compostos

individuais,4,9 com boa tolerância e rápida eficácia.4

Azelastina/fluticasona pode atuar em poucos minutos e também é

indicada quando é necessário alívio rápido.9

Associar um AO não parece oferecer vantagens sobre a monoterapia

com CN,4 mas a associação pode ser usada em RA sazonal.9 A associação

CN/DN pode ser usada em adultos que não respondem aos CN, mas são

necessários mais estudos. Uma vez controlados os sintomas, o

descongestionante deve ser interrompido. Algumas associações AO/DO

podem proporcionar melhor alívio do que o anti-histamínico sozinho,

mas os efeitos do descongestionante limitam o uso.2

Imunoterapia
A imunoterapia específica para alérgenos tem efeitos preventivos

prolongados.3 Mostrou melhorar a qualidade de vida e reduzir a

necessidade de outra terapêutica.5 Pode ser considerada em RA

persistente, moderada ou grave, que não responde aos tratamentos

usuais,6,11 em doentes que não os toleram, ou que desejam evitar o

uso prolongado de medicamentos e em doentes com asma alérgica.6

O uso deve ser restrito a doentes cuidadosamente selecionados para

os quais exista imunoterapia eficaz e custo-efetiva.4,9

A imunoterapia consiste na administração de pequenas quantidades

de extrato alergénico por via subcutânea ou sublingual.4,6,7 Podem

ser usados alérgenos naturais ou modificados quimicamente para

reduzir o risco de eventos adversos.4

Na imunoterapia subcutânea existe um pequeno risco de reação alérgica

sistémica. O tratamento deve ser supervisionado por especialistas3 e o

doente permanecer sob vigilância médica.3,9 As reações locais incluem

rubor e edema no local da injeção. Por vezes, podem ocorrer reações

sistémicas (rinite, agravamento de asma ou urticária).9

A imunoterapia sublingual está disponível para alguns alérgenos.3

Embora os estudos mostrem que a imunoterapia subcutânea pode ser

ligeiramente superior,6 a sublingual tem melhor perfil de segurança,3,4,6,9

com menor risco de anafilaxia e maior adesão ao tratamento.6 A maioria

dos efeitos adversos são gastrointestinais e respiratórios.3 Os eventos

adversos locais resolvem-se habitualmente em poucos dias.4,9,13

Contudo, foram relatadas raras reações alérgicas sistémicas graves.13 A

primeira dose deve ser administrada sob supervisão médica.3,4,9

Rinite alérgica local
Trata-se de uma entidade caracterizada por uma resposta alérgica

localizada na mucosa nasal na ausência de evidências de atopia

sistémica.11 Após a exposição ao alérgeno, há sintomas perenes e/ou

sazonais com testes cutâneos negativos e ausência de anticorpos IgE

específicos no soro,1,11 mas existem evidências de produção local de

IgE na mucosa nasal.11 Os doentes reagem a testes de provocação

nasal com alérgenos específicos.1,11 São necessários estudos de longa

duração bem controlados para definir melhor a sua prevalência,

evolução, diagnóstico e tratamento.1

Os sintomas mais frequentes são rinorreia aquosa, espirros e comichão.

Embora a maioria dos doentes com rinite alérgica local sejam

monossensibilizados, mais comumente a ácaros, alguns são

polissensibilizados. A sensibilização a pelos de animais é

significativamente menor em comparação com a RA.1 A base do

tratamento consiste na evicção de alérgenos e farmacoterapia. Alguns

dados sugerem que a imunoterapia poderia ser eficaz.1,11

Papel do farmacêutico
Os sintomas da RA são confundidos frequentemente com os da

cosntipação, sendo habitual que a pessoa acuda à farmácia.10 O

farmacêutico pode reconhecer e avaliar os sintomas e determinar se o

doente deve ser encaminhado para um médico.3,5 Dependendo da

gravidade, pode ser indicado tratamento com medicamentos não

sujeitos a receita médica com uma duração limitada. A intervenção

farmacêutica pode maximizar os benefícios e minimizar os eventos

adversos da terapêutica.5 O doente deve ser informado sobre a

importância de seguir corretamente a terapêutica prescrita,10 sobre os

possíveis efeitos adversos,3 e ser orientado quanto à técnica de

administração adequada das formulações nasais.3,5 Podem ser

divulgadas medidas que facilitem um maior controle ambiental e

reduzam a exposição aos alérgenos e a substâncias irritantes.10
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