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DefiniçãoDefinição

É a incapacidade total ou parcial da 

audição, podendo ser:

PERDA  AUDITIVAPERDA  AUDITIVA

� de transmissão (condutiva - orelha externa ou 

média);

� mista (orelha média); 

� interna (sensorioneural - orelha interna, nervo 

auditivo e surdez central)



Quadro ClínicoQuadro Clínico

PERDA  AUDITIVAPERDA  AUDITIVA

Lactente

�geralmente não demonstra atenção a sons,
�não assusta com barulhos intensos, 
�dificuldade em compreender frases simples, 
�atraso no início do desenvolvimento da linguagem oral

apresenta distúrbio articulatório ou ausência de fala,

Pré-escolares

Escolares

�apresenta distúrbio articulatório ou ausência de fala,
�considerado como distraído ou desatento, 
�não compreende ordens, 
�utiliza-se de gestos indicativos para se comunicar

�apresenta dificuldade de aprendizagem, 
�considerado como distraído ou desatento, 
�busca o isolamento, 
�muitas vezes tem queixa de ouvir, porém não de 
entender



Dados relevantes sobre o histórico do paciente

PERDA  AUDITIVAPERDA  AUDITIVA

� Local onde nasceu

� Condições ao nascimento (verificar se apresentou 

riscos para deficiência auditiva - COMUSA 2009)

Tem cartão de nascimento ou carteira de vacinação

Neonatal

� Tem cartão de nascimento ou carteira de vacinação

� Realizou teste da orelhinha - triagem auditiva neonatal

� Apresenta reação corporal aos sons do meio ambiente 

� Doenças genéticas não sindrômicas

� Doenças infecto contagiosas : rubéola, caxumba, 
sarampo, meningite



Dados relevantes sobre o histórico do paciente

PERDA  AUDITIVAPERDA  AUDITIVA

� Local onde nasceu

� Tem cartão de nascimento 
ou carteira de vacinação

� Realizou teste da orelhinha 
- triagem auditiva neonatal

� Realizou triagem escolar

� Respiração oral de 
suplência

� Ronco noturno

� Voz anasalada

Pré-
escolar

� Realizou triagem escolar

� Apresenta otites de 
repetição

� Otorreia

� Baba

� Desatenção

� Dificuldades no 
aprendizado

� Paralisia cerebral 

� Autismo

� Neuropatias

� Doenças infecto-
contagiosas – rubéola, 
caxumba, sarampo, 
meningite



Dados relevantes sobre o histórico do paciente

PERDA  AUDITIVAPERDA  AUDITIVA

� Apresenta otites de 
repetição

� Otorreia

� Respiração oral de 
suplência

� Histórico de trabalho 
em ambientes com 
ruídos intensos

� Doenças metabólicas 

Jovens e 
Adultos

suplência

� Ronco noturno

� Baba noturno

� Voz nasalada

� Desatenção

� Dificuldades no 
aprendizado

� Doenças metabólicas 

� Trauma 

� Risco profissional

� Doenças 
neuropsiquiátricas

� Simuladores



Diagnóstico e Tratamento

Descartada rolha de cerume, priorizar agendamento na vaga

de OTORRINO - DEFICIT AUDITIVO disponibilizada pela

APASCAMP.

Fluxograma para avaliação da saúde auditiva - neonatos,

crianças e adolescentes

PERDA  AUDITIVAPERDA  AUDITIVA

crianças e adolescentes

Em caso de PERDA AUDITIVA SÚBITA,
independente da idade, encaminhar ao PS do
HMCP/PUCC ou HC/Unicamp.



� O termo ruído é usado para descrever 

sons indesejáveis ou desagradáveis.

� Quando o ruído é intenso e a exposição 

a ele é continuada, em média 85 

decibéis (dBs) por oito horas ao dia, 

PERDA  AUDITIVA INDUZIDA POR RUÍDO PERDA  AUDITIVA INDUZIDA POR RUÍDO 
(PAIR)(PAIR)

ocorrem alterações estruturais na 

orelha interna, que determinam a 

ocorrência da Perda Auditiva Induzida 

por Ruído (PAIR). 

A PAIR é um dos agravos mais freqüentes à saúde dos trabalhadores,

estando presente em diversos ramos de atividade, principalmente

siderurgia, metalurgia, gráfica, têxteis, papel e papelão, vidraria, entre

outros.



PERDA  AUDITIVA INDUZIDA POR RUÍDOPERDA  AUDITIVA INDUZIDA POR RUÍDO

Limites de Tolerância para ruído contínuo ou intermitente (NR 15)



PERDA  AUDITIVA INDUZIDA POR RUÍDOPERDA  AUDITIVA INDUZIDA POR RUÍDO

Trauma acústico agudo
Barulho intenso de 

forte impacto

� causa perda súbita de audição

� o zumbido indica fadiga do ouvido

� repouso auditivo pode permitir a 

reversão parcial do trauma acústico



PAIR OCUPACIONALPAIR OCUPACIONAL

Tempo de 
exposição

Nível de ruído

Características:

Carga genética

� é sempre neurossensorial;

� uma vez instalada, é irreversível e quase sempre similar 

bilateralmente;

� raramente leva à perda auditiva profunda

� o portador da PAIR pode apresentar intolerância a sons 

intensos e zumbidos



PERDA  AUDITIVA INDUZIDA POR RUÍDOPERDA  AUDITIVA INDUZIDA POR RUÍDO

Sintomas:
Ligar TV em volume alto
Falar alto
Fazer leitura labial
Dificuldade em ouvir a voz no

telefone

Sintomas em crianças:
Distúrbio de comportamento

e irritabilidade
Diminuição do rendimento

escolar
Problemas de socialização

Zumbido

� Fatores de PAIR na adolescência

hábito de escutar música em alta

intensidade, principalmente por head fone



PERDA  AUDITIVA INDUZIDA POR RUÍDOPERDA  AUDITIVA INDUZIDA POR RUÍDO

Não há tratamento
A prevenção é o único remédio

� Padrão de conforto para o ouvido humano é 

de 70 dB(A)de 70 dB(A)

Notificação compulsória de agravo à saúde 
do trabalhador:

Todo caso suspeito ou confirmado de PAIR
Portaria GM/MS nº 104 – Janeiro/2011



CORPO ESTRANHO DE ORELHA EXTERNA CORPO ESTRANHO DE ORELHA EXTERNA 

Definição

Qualquer material que se encontre no 
ouvido e que não faça parte dessa estrutura 
em condições normais.

Pode ser de origem viva como os insetos ou 
material inerte, inanimado, como plástico, 
borracha, etc.

Quadro Clínico

� Pode ser assintomático ou extremamente 

doloroso. 

� Ainda pode haver queixas de zumbido, 

otorreia, plenitude (sensação de ouvido 

tapado) e hipoacusia.



Diagnóstico e tratamentoDiagnóstico e tratamento

CORPO ESTRANHO DE ORELHA EXTERNA CORPO ESTRANHO DE ORELHA EXTERNA 

� Realizar otoscopia e avaliar o estado da membrana timpânica (MT);

� Dependendo das características do corpo estranho ou até mesmo 

de manipulações prévias, pode haver na otoscopia edema de conduto 

auditivo externo, otorreia, otorragia e até mesmo perfuração da 

membrana timpânica.membrana timpânica.

Insetos: imobilizar o ser vivo

Se MT íntegra - colocar solução oleosa no meato acústico externo

ou álcool e posteriormente lavagem ou remoção instrumental.

Se MT perfurada – encaminhar ao especialista.



TratamentoTratamento

CORPO ESTRANHO DE ORELHA EXTERNA CORPO ESTRANHO DE ORELHA EXTERNA 

Material Inerte:

Se material for não hidrófilo e MT íntegra: lavagem ou remoção 
instrumental.

Se material for não hidrófilo e MT perfurada: remoção instrumentalSe material for não hidrófilo e MT perfurada: remoção instrumental

Se material for hidrófilo, como sementes: remoção instrumental. 

� A identificação de bateria como corpo estranho representa uma
urgência otorrinolaringológica devido ao risco de lesão cáustica.



OTITE MÉDIA AGUDA (OMA)OTITE MÉDIA AGUDA (OMA)

Definição
Caracteriza-se por lesões anatomopatológicas 

inflamatórias agudas do revestimento conjuntivo 
epitelial das cavidades da orelha média.

�� Vírus;

� Bactérias mais frequentes: 
Streptococcus pneumoniae (34%)

Etiologia

Streptococcus pneumoniae (34%)
Streptococcus hemolítico grupo A
RN: Streptococcus hemolítico grupo B e E. coli
Pré-escolar: Haemophilus influenzae (30%)

� Fatores anatômicos e patológicos locais que 
favoreçam a implantação destes microorganismos;

� Fatores ambientais (exógenos) e de predisposição 
(endógenos).



OTITE MÉDIA AGUDA (OMA)OTITE MÉDIA AGUDA (OMA)

Quadro Clínico

� Otalgia geralmente associada a quadro de 

infecção das vias aéreas superiores;

� Crianças menores - choro constante, 

irritação geral ou letargia, diminuição do 

apetite, podendo apresentar vômito ou 

diarréia;  febre geralmente é frequente;  a dor 
Quadro Clínico

diarréia;  febre geralmente é frequente;  a dor 

aumenta durante os movimentos de 

deglutição.

� Crianças maiores e adultos - sensação de 

plenitude auricular, sensação de ruídos 

pulsáveis síncronos com a pulsação traduzem 

a presença de secreções no ouvido médio.



OTITE MÉDIA AGUDA (OMA)OTITE MÉDIA AGUDA (OMA)

Diagnóstico

� Anamnese

� Otoscopia - membrana timpânica congesta, 

hiperemiada, perda de brilho e às vezes  abaulada.

Tratamento

Antibióticos mais usados: penicilinas, 

amoxacilina, amoxacilina associada ao clavulanatoTratamento amoxacilina, amoxacilina associada ao clavulanato

de potássio, cefalosporinas e os macrolídeos.

Complicações
� Mastoidite aguda

� Paralisia facial (rara)

Quando encaminhar 

ao especialista
Se apresentar complicações ou recorrência



OTITE MÉDIA SECRETORA (OMS)OTITE MÉDIA SECRETORA (OMS)

Definição
Caracteriza-se pela presença na orelha média de 

secreção do tipo seroso ou mucoso, sem perfuração 
da membrana timpânica 

� Disfunções tubárias que causem hipoventilação e 

distúrbio de drenagem da orelha média;

� Inflamação pós-infecciosa da mucosa da orelha média;

Etiologia

� Inflamação pós-infecciosa da mucosa da orelha média;

� Hipertrofia ou infecção adenoidiana são causas 

mecânicas de bloqueio e contaminação da tuba na 

infância, sendo nos adultos a patologia expansiva de 

rinofaringe;

� Malformações craniofaciais, sobretudo a fenda 

palatina, põem em contato direto a cavidade nasal e 

orofaríngea com o orifício tubário;

� Hipotonia da musculatura da boca, língua e faringe.  



Quadro Clínico

� Geralmente, não produz dor e febre

� Perda de audição, que se apresenta, na maioria 

das vezes, bilateralmente nas crianças e 

unilateralmente nos adultos. 

OTITE MÉDIA SECRETORA (OMS)OTITE MÉDIA SECRETORA (OMS)

�� Anamnese

Diagnóstico

� Otoscopia - membrana timpânica perde sua 
translucidez, apresentando-se mais opaca, sem brilho, 
dando a impressão de plenitude do ouvido médio;

� Geralmente, a trama vascular está aumentada;

� O acúmulo de secreções na orelha média pode ser 
notado e visualizadas bolhas ou nível hidroaéreo no 
interior da caixa.

� Retração da membrana timpânica como 
consequência de disfunção tubária prolongada. 



Tratamento

Antimicrobianos indicados: amoxacilina, 

amoxacilina associada ao ácido clavulâmico, 

cefalosporinas e macrolídeos; 

Tratamento cirúrgico

OTITE MÉDIA SECRETORA (OMS)OTITE MÉDIA SECRETORA (OMS)

Complicações
� Atelectasia da orelha média

� Colesteatoma se quadro prolongado

Sempre encaminhar ao especialista



OTITE MÉDIA CRÔNICA (OMC)OTITE MÉDIA CRÔNICA (OMC)

Definição
Caracteriza-se pela perfuração timpânica.
Classificada em três grupos: simples, supurativa e 

colesteatomatosa.



OTITE MÉDIA CRÔNICA (OMC)OTITE MÉDIA CRÔNICA (OMC)



OTITE MÉDIA CRÔNICA (OMC)OTITE MÉDIA CRÔNICA (OMC)



Tratamento

Proteção auricular contra a entrada de água;

Antibioticoterapia sistêmica nas fases infecciosas 

agudas - amoxacilina com clavulanato, 

cefalosporinas, macrolídeos, clindamicina ou sulfas 

- por um período mínimo de duas a três semanas;

Antibioticoterapia local - neomicina, polimixina

ciprofloxacina ou cloranfenicol, que pode ser 

OTITE MÉDIA CRÔNICA (OMC)OTITE MÉDIA CRÔNICA (OMC)

ciprofloxacina ou cloranfenicol, que pode ser 

associado a corticosteróides.

Complicações

�� Hipoacusia

�Zumbido

�Labirintopatia

Sempre encaminhar ao especialista



Exame normal
OMC colesteatomatosa

OMC simples

OMA

OMS
OMC supurativa

OMC colesteatomatosa

OMC simples

OMS longa evolução



CERUMECERUME
Definição

Comumente chamado “cera do ouvido”;

Produzida no meato acústico externo da orelha externa por 

1000 a 2000 glândulas sebáceas; 

Apresenta odor característico para afastar insetos, pH ácido 

para evitar a reprodução de bactérias aeróbicas e a enzima para evitar a reprodução de bactérias aeróbicas e a enzima 

lisozima que destrói a parede bacteriana, por isso é considerado 

como proteção;

Alguns indivíduos tem maior produção, que pode levar à 

obstrução do conduto e até surdez, tendo que ser removido de 

forma adequada por médico capacitado. 

A falta de cera pode causar otite externa, eczema e exostose 

óssea no conduto.



CERUMECERUME

Diagnóstico

� Otoscopia

� Basicamente o diagnóstico é realizado 

pelo exame clínico - inspeção realizada pelo exame clínico - inspeção realizada 

por meio do otoscópio, que deve ter boa 

luz e angulação adequada. 

Diagnóstico 

diferencial
� infecções fúngicas e corpos estranhos



Tratamento

Prescrever inicialmente medicamento ceruminolítico 03 gotas 

4 vezes ao dia, durante 5 dias. 

Após, reavaliar e realizar a lavagem de orelha por médico 

CERUMECERUME

Após, reavaliar e realizar a lavagem de orelha por médico 

capacitado e com material adequado

� A remoção do cerume está indicada para melhora auditiva, 

exames de audiometria para admissão em empresas, confecção 

de moldes para aparelhos auditivos ou de protetores para não 

entrar água em casos de membrana timpânica perfurada.



CERUMECERUME

� A lavagem de orelha é contra-indicada em 

pacientes com história prévia de otorreia e 

perfuração de membrana timpânicaperfuração de membrana timpânica

� Nesses casos, encaminhar ao especialista



Definição

Aproximadamente 10% dos pacientes que 

procuram o clínico apresentam tonturas, 

embora geralmente se trate de um sintoma 

VERTIGEM VERTIGEM 

embora geralmente se trate de um sintoma 

associado a afecções benignas;

A tontura giratória é denominada vertigem.



VERTIGEM VERTIGEM 

Tipos de tonturas mais comuns e seu possível fator etiológico:

Tipo Característica Outros sintomas Fatores etiológicos

Vertigem Rotatória Náuseas, Zumbidos Vestibulopatia periférica

Pré-sincope Desmaio Sudorese, fraqueza Vascular, hipoglicemia

Desequilíbrio Instabilidade ------------------- Neuromuscular, vestibular

Flutuação Zonzeira Cabeça leve Emocional, metabólica

Síndrome  

multissensorial

Vários tipos de 

tontura
Própria do idoso

Neurovascular, 

psiquiátrico, 

medicamentos









VERTIGEM VERTIGEM 

Diagnóstico 

diferencial

� Nem toda tontura é vertigem!

� Lembrar causas cardiológicas, neurológicas e 

metabólicas

� Exames laboratoriais que podem ajudar no � Exames laboratoriais que podem ajudar no 

Diagnóstico

� Exames laboratoriais que podem ajudar no 
diagnóstico etiológico das tonturas:

Hemograma

Glicemia de jejum com hemoglobina glicada

TSH e T4 livre

Colesterol total e frações 

Triglicérides

VDRL



VERTIGEM VERTIGEM 
Exame Exame ClínicoClínico--NistagmoNistagmo

� Verificar direção

Horizontal / horizontorrotatório

Vertical 

� Para baixo - transição crânio vertebral� Para baixo - transição crânio vertebral

� Para cima - mesencéfalo

� Verificar intensidade

Intenso com vertigem e náuseas – quadro agudo

Intenso s/ vertigem, s/ náuseas - central



VERTIGEM  VERTIGEM  -- TratamentoTratamento

Na crise aguda:  

� Se houver predomínio de vômitos – administração de 

antiemético (Dimenidrinato, Metoclopramida, Ondansetrona

sub lingual, Prometazina)

� Nos casos em que predomina a ansiedade - considerar � Nos casos em que predomina a ansiedade - considerar 

o uso de benzodiazepínicos apenas até que as crises estejam 

controladas, o que geralmente acontece em até 14 dias.

� Se o principal sintoma é vertigem – considerar o uso de 

Cinarizina 25 mg/dia, por no máximo 30 dias, que também 

pode ser útil no tratamento das vestibulopatias associadas à 

enxaqueca.



Tratamento- Fase crônica



Após a crise mais intensa:

� Encaminhar à Unidade de Pronto-Atendimento: casos em 

que o desequilíbrio é muito intenso ou apresentem perda 

de consciência ou cefaléia intensa ou alterações 

neurológicas concomitantes ou vômitos frequentes

VERTIGEM  VERTIGEM  -- TratamentoTratamento

Após a crise mais intensa:

� Indicado medicamentos que acelerem a compensação 

vestibular como a Betaistina pelo período mínimo de 

sessenta dias. 

� Alguns pacientes com vertigem de etiologia vascular, 

principalmente os idosos, podem se beneficiar com o uso 

de Gingko-biloba.



� Na fase crônica, pacientes que persistem com queixas 

VERTIGEMVERTIGEM

Encaminhar ao especialista:

� Na fase crônica, pacientes que persistem com queixas 

por mais de sessenta dias ou que apresentarem perda 

auditiva ou zumbido



ZUMBIDOZUMBIDO

Definição

Pode ser definido como uma ilusão auditiva, 

ou seja, uma sensação sonora não relacionada ou seja, uma sensação sonora não relacionada 

com uma fonte externa de estimulação; 

Acomete mais de 28 milhões de brasileiros; 

Pode ser o único ou o principal sintoma 

envolvido em várias doenças otológicas, 

sistêmicas ou psicológicas.



Pode ser classificado de acordo com sua fonte de origem:

ZUMBIDOZUMBIDO

Zumbidos gerados por estruturas para auditivas

Origem muscular

Origem vascular

Origem muscular

� Mioclonia

� Tuba patente



ZUMBIDOZUMBIDO

Zumbidos gerados por estruturas neurossensoriais

Otológicas

exposição ao ruído, presbiacusia, doença de Menière, 

otosclerose,  surdez súbita, doenças imunomediadas e as 

otites crônicas

Cardiovasculares
hipertensão arterial sistêmica, arteriosclerose extensa,  

anemia, gravidez e  tireotoxicose

hiperinsulinemia, hipoglicemia, hipertiroidismo, 

Metabólicas hipotiroidismo, abuso da ingestão da cafeína, deficiência de 

zinco e de vitaminas sobretudo A e B

Farmacológicas

ácido acetil salicílico e seus derivados, antiinflamatórios, 

anticoncepcionais orais, antibióticos, antidepressivos 

sobretudo os tricíclicos

Neurológicas

fratura temporal, trauma em chicote ("whiplash"), esclerose 

múltipla, epilepsias temporais, tumores, seqüela de 

meningite e de acidente vascular cerebral

Odontogênicas disfunção da articulação têmporo-mandibular

Psicogênicas ansiedade e depressão



ZUMBIDOZUMBIDO
Origem Característica Fatores etiológicos Tratamento

Vascular

Unilateral, pulsátil, 

acompanha a 

frequência cardíaca

Malformações vasculares 

arteriais e venosas;

Tumores vasculares

Expectante, cirúrgico

Mioclonia

Zumbido semelhante 

a um clic, sem relação 

com frequência 

cardíaca

Contração síncrona, rápida 

e involuntária dos 

músculos da orelha média 

ou do palato mole

Relaxante muscular, 

benzodiazepínico, carbamazepina, 

gabapentina, secção cirúrgica do 

tendão do músculo de estapédio

na mioclonia da orelha média e na mioclonia da orelha média e 

injeção de toxina botulínica na 

mioclonia palatal

Tuba patente
Estalido síncrono com 

a respiração

Perda rápida de peso;

Radioterapia
Expectante

Neurossensoriais

Apito, chiado, grilo, 

cachoeira, panela de 

pressão, ronco

Otológicas; 

Cardiovasculares;

Metabólicas;

Farmacológicas;

Neurológicas;

Odontogênicas;

Psicogênicas

Orientações

Tratamento direcionado para a 

causa

Terapias específicas



DiagnósticoDiagnóstico

ZUMBIDOZUMBIDO

Exames laboratoriais que podem ajudar no 
diagnóstico etiológico do zumbido

HemogramaHemograma

VHS

Glicemia de jejum com hemoglobina glicada

TSH e T4 livre

Colesterol total e frações

Triglicérides

VDRL



TratamentoTratamento

ZUMBIDOZUMBIDO

� Considerando que o zumbido é um sintoma envolvido em cerca de 

200 doenças, pode haver mais de uma causa no mesmo indivíduo;

� O tratamento deve ser personalizado, buscando identificar e reverter 

as doenças de base.

� A desmistificação de certas idéias errôneas e de sentimentos 
negativos a respeito do zumbido em conjunto com o diagnóstico médico 
constituem a base para a abordagem terapêutica do paciente.

Tratamento inespecífico

Visa tranquilizar o paciente e orientá-lo a evitar o silêncio e ambientes 
ruidosos, evitar uso abusivo de cafeína, álcool e doces, fracionar a dieta, 
evitar medicamentos ototóxicos e tabagismo.



ZUMBIDOZUMBIDO

Anticonvulsivantes carbamazepina, gabapentina

Ansiolíticos clonazepan, alprazolan

Antidepressivos inibidores da recaptação de serotonina

Vasodilatadores betaistina

Tratamento medicamentosoTratamento medicamentoso

Vasodilatadores betaistina

Bloqueadores do canal de 
cálcio

cinarizina, flunarizina, nimodipina

Antiagregantes
pentoxifilina e extrato de ginkgo biloba
(EGB 761)

Complexos vitamínicos e 
minerais

zinco, vitamina A

Miorrelaxantes ciclobenzaprina



ZUMBIDOZUMBIDO

Encaminhar ao especialista para investigação complementar e 

eventual indicação de reabilitação específica, tratamento da 

hiperacusia que acompanha o zumbido em 20-40% dos casos e 

tratamento da perda auditiva quando ela existir.

A prioridade do encaminhamento depende da intensidade

do sintoma.



Alérgicas Não-alérgicas

Sazonal: os sintomas existem em 

apenas uma época do ano, sendo 

desencadeados pelo aumento 

sazonal dos antígenos, como por 

exemplo, o pólen, flores e fungos.

Infecciosas: são de etiologia conhecida, quer 

seja viral, bacteriana ou fúngica.

� Aguda: viral e bacteriana

� Crônica: específica e inespecífica

Perene: os sintomas estão 

presentes durante todo o ano, e 

Não-infecciosas: idiopática, irritativa, 

eosinofílica não-alérgica (RENA), polipose nasal, 

RINITESRINITES

presentes durante todo o ano, e 

são causados por antígenos como 

ácaro, insetos, fungos e animais 

domésticos.

eosinofílica não-alérgica (RENA), polipose nasal, 

sensibilidade a AAS, ocupacional, gestacional, 

hormonal, medicamentosa (induzida por 

vasoconstritores tópicos), por fármacos (AAS, 

anti-hipertensivos, antipsicóticos ou outro 

medicamento), do idoso, gustativa, alimentar, 

por frio, por desuso, atrófica, emocional, 

associada à discinesia ciliar, associada à fibrose 

cística, granulomatose de Wegener, granuloma 

de linha média ou de origem tumoral.

Circunstancial

Ocupacional



Em relação à duração dos sintomas:

Aguda: inferior a 

três semanas
Subaguda: até três meses

Crônica: superior a três 

meses

RINITESRINITES



RINITES  RINITES  -- SintomasSintomas
� Espirros, prurido nasal, rinorreia e obstrução nasal, que podem se 

apresentar de diversas maneiras.

� Prurido pode não se limitar ao nariz, também palato, olhos, faringe, 

laringe e orelhas, podendo ainda induzir ao hábito de fricção frequente do 

nariz com a palma da mão, gesto conhecido como “saudação alérgica”.

� Rinorreia geralmente é hialina, podendo ser anterior, posterior ou ambas. 

Quando é anterior, causa espirros e leva o paciente a limpar constantemente Quando é anterior, causa espirros e leva o paciente a limpar constantemente 

o nariz; quando é posterior, leva a roncos, secreção pós-nasal e limpeza da 

faringe e laringe.

� Obstrução nasal pode ser bilateral ou unilateral alternando de uma fossa 

nasal para a outra. Mais acentuada à noite. A congestão nasal grave pode 

interferir com a aeração e com a drenagem dos seios paranasais e tuba 

auditiva, levando à cefaléia ou otalgia, respectivamente. Quando crônica, a 

congestão nasal acarreta respiração oral, roncos e voz anasalada. Hiposmia, 

perda do paladar e até mesmo anosmia.



Sintomas oculares - prurido, lacrimejamento, fotofobia e 

hiperemia conjuntival;

Ocasionalmente também ocorre disfunção tubária, 

levando a estalido e estouros nas orelhas, além de 

sensação de pressão ou plenitude auricular;

Outros sintomas incluem cefaléia frontal e dor 

RINITES  RINITES  -- SintomasSintomas

Outros sintomas incluem cefaléia frontal e dor 

periorbitária;

Sintomas sistêmicos podem se manifestar em alguns 

pacientes. Os mais descritos são mal-estar, fadiga, cansaço, 

irritabilidade, diminuição da concentração e insônia;

A deglutição constante da secreção nasal abundante leva 

à anorexia, náuseas e desconforto abdominal.



� O quarto de dormir deve ser preferencialmente bem ventilado e 

ensolarado.

� Evitar travesseiro e colchão de paina ou pena. Usar os de espuma, fibra 

ou látex, sempre que possível, envoltos em material plástico (vinil) ou em 

capas impermeáveis aos ácaros. Recomenda-se limpar o estrado da cama 

duas vezes por mês.

� Evitar tapetes, carpetes, cortinas e almofadões. Dar preferência a pisos 

RINITES  RINITES  -- Medidas de higiene ambientalMedidas de higiene ambiental

� Evitar tapetes, carpetes, cortinas e almofadões. Dar preferência a pisos 

laváveis (cerâmica, vinil e madeira) e cortinas do tipo persianas ou de 

material que possa ser limpo com pano úmido.

� Camas e berços não devem ser justapostos à parede.

� Evitar bichos de pelúcia, estantes de livros, revistas e caixas de papelão 

no quarto de dormir.

� Combater o mofo e a umidade, principalmente no quarto de dormir. 

Verificar periodicamente as áreas úmidas da casa, como banheiro 

(cortinas plásticas do chuveiro, embaixo das pias, etc).



� Evitar o uso de vassouras, espanadores e aspiradores de pó comuns. 

Passar pano úmido diariamente na casa ou usar aspiradores de pó com 

filtros especiais.

� Evitar animais de pelo e pena. De preferência, animais de estimação para 

crianças alérgicas são peixes e tartarugas.

� Evitar inseticidas e produtos de limpeza com forte odor. Dar preferência 

às pastas e sabões em pó para limpeza de banheiro e cozinha.

RINITES  RINITES  -- Medidas de higiene ambientalMedidas de higiene ambiental

� Evitar talcos, perfumes, desodorantes, principalmente na forma de 

sprays.

� Não fumar e nem deixar que fumem dentro da casa e do automóvel.

� Roupas e cobertores devem ser lavados e secados ao sol antes do uso.

� Evitar banhos extremamente quentes. A temperatura ideal da água é a 

temperatura corporal.

� Dar preferência à vida ao ar livre. Esportes podem e devem ser 

praticados.



� Lavagem nasal com soro

� Anti-histamínicos

RINITES  RINITES  -- TratamentoTratamento

� Corticoesteróides

� Corticoesteróides de uso tópico nasal



Anti-histamínico Oral

RINITES  RINITES  -- TratamentoTratamento

Medicamento Apresentação

Posologia

Crianças
Adultos e 

crianças > 12 anos

Loratadina

Solução oral: 5 mg/ml

Comprimidos: 10 mg

> 2 anos e < 30 kg: 5 

mg/dia

> 2 anos e > 30 kg: 10 

mg/dia

10 mg/dia

Corticoesteróides de uso tópico nasal

Corticosteróide Dosagem e administração Dose Idade

Budesonida

32, 64, 50 e 100 mcg/jato

1-2 jatos/narina uma vez ao dia

100-400 mcg/dia > 4 anos

Encaminhar ao especialista: pacientes com obstrução nasal persistente, 

principalmente unilateral, após controle do quadro alérgico.



RINOSSINUSITE AGUDA RINOSSINUSITE AGUDA 
Definição 

� presença de dois ou mais fatores maiores ou um fator maior e dois

menores, sendo a presença de secreção nasal purulenta um forte

indicador para o diagnóstico

FATORES PREDITIVOS PARA RINOSSINUSITE AGUDA

MAIORES MENORES

Febre

Dor/pressão facial

Obstrução ou congestão nasal

Secreção nasal/retronasal purulenta

Hiposmia/anosmia

Secreção nasal ao exame físico

Cefaléia

Halitose

Dor em arcada dentária

Tosse

Otalgia ou pressão em ouvidos

Fonte: Task Force academia americana de orl de 1996, adaptado por Lanza D.C,Kenedey DW. 
Adult Rhinosinusitis defined Otolaryngol Head Neck Surg. 1997 Sep;117(3 Pt 2):S1-7.



RINOSSINUSITE AGUDARINOSSINUSITE AGUDA
DiagnósticoDiagnóstico

Quadro agudo de:
• congestão nasal/obstrução
• secreção nasal
• pressão facial/dor

Sintoma <12 semanas

Febre? Não

Dor dentária?
Edema facial?                                 
Eritema? 

Provável rinossinusite viral Sim

Sem melhora > 8-10dias Sim Rinossinusite aguda bacteriana



RINOSSINUSITE AGUDA RINOSSINUSITE AGUDA 

Dor facial na ausência de outros sinais ou sintomas

nasais não é sugestivo de infecção sinusal bacteriana.

A radiografia simples dos seios paranasais é dispensável

para o diagnóstico, devendo ser solicitada em casos de

dúvida ou quando não houver resposta favorável ao

tratamento clínico.



RINOSSINUSITE AGUDARINOSSINUSITE AGUDA
TratamentoTratamento

Antibióticos

�Amoxicilina - preconizada pela maioria das diretrizes

�Amoxicilina + Clavulanato

�Cefalosporinas 2ª ou 3ª geração

�Macrolídeos

�Quinolonas

Tratamento coadjuvante:

Solução salina

Vasoconstritor oral ou nasal 

Encaminhar ao especialista se: 
� sinais de complicações como olho vermelho, edema palpebral ou de face, 
� toxemia ou 
� alterações de comportamento

Corticosteróides sistêmicos

Mucolíticos



RINOSSINUSITE  CRÔNICARINOSSINUSITE  CRÔNICA

� A presença de 2 fatores maiores, um fator maior e 2 fatores

menores ou a presença de secreção purulenta na cavidade nasal,

persistentes por mais de 12 semanas, sugerem o diagnóstico de

rinossinusite crônica (RSC).

Definição

RINOSSINUSITE CRÔNICARINOSSINUSITE CRÔNICA

FATORES MAIORES FATORES MENORES

Dor/pressão facial

Congestão facial

Obstrução nasal

Corrimento nasal com gotejamento posterior

Hiposmia/anosmia

Secreção purulenta na cavidade nasal ao 

exame

Cefaléia

Febre

Halitose

Fadiga

Dor de dente

Tosse

Dor/pressão nos ouvidos



RINOSSINUSITE  CRÔNICARINOSSINUSITE  CRÔNICA

� Procurar sempre que possível a associação a fatores 

predisponentes de RSC e a associação a doenças sistêmicas;

� A dor maxilar unilateral pode ser indicativo de origem 

odontogênica

� Encaminhar ao especialista – casos sem melhora clínica e 
recidivantes para aprofundar a investigação, determinar o fator 
causal e tratamento adequado.



CORPO ESTRANHO NAS FOSSAS NASAISCORPO ESTRANHO NAS FOSSAS NASAIS

Definição

Qualquer material que se encontre na 
cavidade nasal e que não faça parte dessa 
estrutura em condições normais.

Etiologia
� Pode ser de origem viva ou material inerte, 

Etiologia
� Pode ser de origem viva ou material inerte, 
inanimado.

Quadro Clínico
� Rinorreia fétida, purulenta ou 

sanguinolenta unilateral.



CORPO ESTRANHO NAS FOSSAS NASAISCORPO ESTRANHO NAS FOSSAS NASAIS

Diagnóstico

� O corpo estranho pode ou 

não ser visualizado pela 

rinoscopia anterior;

� Exames complementares: 

Raio x simples de seios 

paranasais e radiografia de 

crânio em perfil para 

visualizar corpos estranhos 

metálicos ou calcificados.
Corpos estranhos de fossas nasais (em sentido
horário, a partir de superior esquerdo): botão, 
fragmento de brinquedo, tampa de caneta e moeda.



CORPO ESTRANHO NAS FOSSAS NASAISCORPO ESTRANHO NAS FOSSAS NASAIS

Tratamento

A remoção do corpo estranho deve ser feita com instrumentos 

adequados;

Após a remoção, recomenda-se lavagem nasal com soro 

fisiológico 0,9% até o desaparecimento dos sintomas e/ou 

antibioticoterapia (caso haja rinossinusite associada).antibioticoterapia (caso haja rinossinusite associada).

Em caso de miíase nasal - recomenda-se Ivermectina oral - 100 a 

Lavagens nasais para remoção das larvas mortas.

Em caso de miíase nasal - recomenda-se Ivermectina oral - 100 a 

300 mcg/Kg, em dose única (não recomendado para menores de 5 

anos);

Lavagens nasais para remoção das larvas mortas.

� A identificação de bateria como corpo estranho representa uma

urgência otorrinolaringológica devido ao risco de lesão cáustica.



OBSTRUÇÃO NASAL OBSTRUÇÃO NASAL 

Definição

Caracteriza-se como uma diminuição da quantidade de 

ar que consegue passar pelas fossas nasais durante a 

inspiração;

Dependendo do grau de obstrução, o ar passa a ser 

inspirado pela boca. 

Pode ser uni ou bilateral, parcial ou total, constante ou 

transitória, dependendo da causa.

A obstrução nasal pode ocorrer por alterações em 

qualquer uma das áreas que fazem parte do trajeto do ar 

durante a respiração.



OBSTRUÇÃO NASAL OBSTRUÇÃO NASAL -- Quadro Clínico Quadro Clínico 

� Além da obstrução nasal, o paciente geralmente apresenta

um ou mais sintomas associados: rinorreia, distúrbios do

olfato, crises esternutatórias (espirros em salva), prurido nasal,

epistaxes, inchaço na face ou no nariz, dor no nariz e/ou na

face.

� Em consequência da respiração oral, o paciente pode ainda

apresentar sintomas orais: xerostomia, ardor, língua saburrosa,

gengivites, halitose, faringites, amigdalites de repetição,

disfonias e tosse.

� Sintomas sistêmicos em consequência do quadro obstrutivo

nasal: fadiga, anorexia, distúrbios do sono, irritabilidade e perda

de peso.



� Principais sintomas relacionados a tumores nasossinusais: 

obstrução nasal, epistaxe unilateral e rinorreia. 

Como estes sintomas são muito frequentes e se confundem 

com as rinites e as rinossinusites, devemos dar atenção 

especial aos casos recorrentes, unilaterais e com ausência de 

resposta terapêutica efetiva.

OBSTRUÇÃO NASAL OBSTRUÇÃO NASAL -- Quadro Clínico Quadro Clínico 

resposta terapêutica efetiva.

Não esquecer de investigar o uso de substancias
psicoativas (cocaína) ou exposição ocupacional ao cromo.



OBSTRUÇÃO NASAL OBSTRUÇÃO NASAL 
Diagnóstico

� Inspeção Nasofacial Externa: 

Rinite Alérgica: prega no dorso nasal, hiperpigmentação em pálpebra 
inferior, lacrimejamento.

Tumorações: deslocamento lateral do globo ocular, proptose, 
abaulamento na face, alterações no formato da pirâmide nasal.abaulamento na face, alterações no formato da pirâmide nasal.

� Rinoscopia Anterior: 

Revela o aspecto da mucosa, 
porção anterior do septo, presença de 
secreções e tumorações.

Pólipo nasal



OBSTRUÇÃO NASAL OBSTRUÇÃO NASAL 

Diagnóstico

� Oroscopia:� Oroscopia:

Permite avaliar alterações do esqueleto orofacial, drenagem de 
secreção nasal (por vezes não visualizadas com a rinoscopia);

Lesões expansivas de fossas nasais podem evoluir com abaulamento 
do palato.

� Raio X do Cavum:

Pode evidenciar hipertrofia de adenóides em crianças e tumorações 
em adultos

do palato.do palato.



OBSTRUÇÃO NASAL OBSTRUÇÃO NASAL 

Diagnóstico diferencial

Alterações da 
mucosa nasal

� Rinites Infecciosas (virais, bacterianas e 
fúngicas)
� Rinite Alérgica
� Rinite Vasomotora
� Rinites relacionadas a distúrbios hormonais 
(gravidez, anticoncepcionais, hipotireoidismo)(gravidez, anticoncepcionais, hipotireoidismo)
� Rinites medicamentosas
� Granulomatoses

Alterações 
Anatômicas

� Desvio do septo nasal
� Concha média bolhosa
� Atresia Coanal
� Deformidade de vestíbulo nasal



OBSTRUÇÃO NASAL OBSTRUÇÃO NASAL 

Diagnóstico diferencial

Crescimento 
estruturais 

nasossinusais

� Hipertrofia adenoideana
� Pólipos
� Mucoceles
� Papilomas
� Doenças da linha média 
(meningoencefalocele e gliomas)

� Carcinoma epidermóide

BENIGNOS

nasossinusais

Outras causas

cacosmia

� Hematomas e abscessos septais (geralmente 
após traumas ou cirurgias)
� Corpo estranho (atenção especial às crianças 
que se apresentam com rinorreia unilateral e 
cacosmia objetiva)

� Carcinoma epidermóide
� Adenocarcinoma
� Estesioneuroblastoma
� Linfoma

MALIGNOS



� Casos com obstrução nasal persistente, principalmente 

Encaminhar ao especialista:

OBSTRUÇÃO NASAL OBSTRUÇÃO NASAL 

� Casos com obstrução nasal persistente, principalmente 

unilateral, após controle do quadro agudo.



AFECÇÕES DO ANEL LINFÁTICO AFECÇÕES DO ANEL LINFÁTICO 
DE WALDEYER DE WALDEYER 

Definição 

O anel linfático de Waldeyer compreende as tonsilas 

faríngeas (adenóides), tonsilas tubáreas, tonsilas palatinas, 

tonsilas linguais, nódulos linfóides da faringe. 

São estruturas compostas por tecido linfóide periférico ou São estruturas compostas por tecido linfóide periférico ou 

secundário que participam na indução de produção e 

secreção de imunoglobulina.

Etiologia

� Infecciosas

� Hiperplásicas

� Tumorais

� Causadas por hemopatologias



AFECÇÕES DO ANEL LINFÁTICO AFECÇÕES DO ANEL LINFÁTICO 
DE WALDEYER DE WALDEYER 

Patologias infecciosas

�75% dos casos, principalmente nos 2 – 3 
primeiros anos de vida

� Streptococcus pyogenes do grupo A (GAS) -

Viral

� Streptococcus pyogenes do grupo A (GAS) -
maior prevalência entre 5 -15 anos
� Streptococcus do grupo C e G
� Mycoplasma pneumoniae: 9 – 19 anos
� Chlamydia pneumoniae
� Co-patógenos:

Staphylococcus aureus
Haemophilus SP
Moraxella catarrhalis

Bacteriana



AFECÇÕES DO ANEL LINFÁTICO AFECÇÕES DO ANEL LINFÁTICO 
DE WALDEYER DE WALDEYER 

Patologias infecciosas

� Eritematosa - eritêmato-pultácea
� Pseudomembranosas ou difteróides

Tonsilites 
Bacterianas
Inespecíficas

� Diftérica Fuso-espirilar (Plaut-Vincent)

� Luéticas ou Sifilíticas

� Decorrentes de doenças infecciosas: 

sarampo, escarlatina, febre tifóide, febre 

reumática, herpangina, angina por adenovírus, 

doença dos pés-mão-boca, febre aftosa, 

mononucleose infecciosa.

Tonsilites 
Bacterianas
Específicas



AFECÇÕES DO ANEL LINFÁTICO AFECÇÕES DO ANEL LINFÁTICO 
DE WALDEYER DE WALDEYER 

� A principal complicação das tonsilites bacterianas é a 

formação de abscessos

� Complicações devido à faringotonsilite causada pelo 

Streptococcus pyogenes do grupo A (GAS) :

febre reumática (FR)febre reumática (FR)

glomerulonefrite

escarlatina

síndrome do choque tóxico

� Cardiopatia reumática - forma mais comum de cardiopatia 

adquirida em todas as faixas etárias, respondendo por até 50% 

de todas as doenças cardiovasculares e até 50% de todas as 

internações por causa cardiológica.



AFECÇÕES DO ANEL LINFÁTICO AFECÇÕES DO ANEL LINFÁTICO 
DE WALDEYER DE WALDEYER 

Quadro Clínico e Diagnóstico

� O diagnóstico da faringotonsilite estreptocócica é 

realizado pela clínica, caracterizada por dor e febre de 

início súbito, amígdalas e faringe hiperemiadas com início súbito, amígdalas e faringe hiperemiadas com 

pontos purulentos e palato mole com pontos de 

hemorragia submucosa, principalmente em crianças 

entre 5 e 15 anos de idade.



AFECÇÕES DO ANEL LINFÁTICO AFECÇÕES DO ANEL LINFÁTICO 
DE WALDEYER DE WALDEYER 

Tratamento Antimicrobiano

Medicamento 
Antimicrobiano

Via 
adm

Dose
Tomadas/

dia
Número 
de dias

Atuação Falha clínica

Penicilina G IM

<20 kg –
600.000 un

1 1
Streptococcus 
pyogenes

3%>20 kg –
900.000 a 

Penicilina G IM 1 1
pyogenes

3%
900.000 a 
1.200.000 un

Penicilina V oral 25 a 40 
mg/kg/dia

2 10 Streptococcus 
pyogenes

3 a 5%

Amoxicilina oral 40 a 50 
mg/kg/dia

3 10 Streptococcus 
pyogenes

3 a 5%

Amoxicilina + 
Clavulanato

oral 30 a 40 
mg/kg/dia

3 10 • Streptococcus 
pyogenes de β-
lactamase;
• Co-patógenos 
anaeróbicos 
orais

-



AFECÇÕES DO ANEL LINFÁTICO AFECÇÕES DO ANEL LINFÁTICO 
DE WALDEYER DE WALDEYER 

Medicamento 
Antimicrobiano

Via adm Dose
Tomadas/

dia
Número 
de dias

Atuação
Falha 
clínica

Cefalospori
na 1ª 

geração:

Cefadroxil

oral
30 

mg/kg/dia

2

10

Streptococcus 
pyogenes + 
Staphilococcus + 
moraxella + 
anaeróbicos 
Reduzida – H. inf

+ - 5%
Cefalexina 4

Cefalospori
na 2ª 

Axetil 
oral

30 
2 10

Staphilococcus + 
+ - 5%na 2ª 

geração:

Axetil 
Cefuroxime

oral
30 

mg/kg/dia
2 10

Staphilococcus + 
H. inf

+ - 5%

Eritromicina oral
40 

mg/kg/dia
4 10

3 a 20% resist. 
Streptococcus 
pyogenes

3 a 20%

Azitromicina oral
10 

mg/kg/dia
1 5

Resistência % 
Streptococcus 
anaeróbicos 
prod. β-
lactamase

5 a 10%

Claritromicina oral
15 

mg/kg/dia
2 10

Resistência % 
Streptococcus
Reduzida – H.inf

-



AFECÇÕES DO ANEL LINFÁTICO AFECÇÕES DO ANEL LINFÁTICO 
DE WALDEYER DE WALDEYER 

Indicações cirúrgicas

Absolutas

� Hiperplasia das tonsilas e adenóides, � Hiperplasia das tonsilas e adenóides, 
levando à obstrução das VAS;
� Infecções recorrentes rebeldes ao 
tratamento clínico;
� Abscesso peritonsilar em tonsilites 
recorrentes
� Abscesso peritonsilar em tonsilites 
recorrentes

Relativas

� Adenotonsilite com otites de 
repetição;
� Tonsilites correlacionadas com 
doenças sistêmicas;
� Neoplasias;
� Halitose por tonsilite crônica caseosa.



DISFONIAS DISFONIAS 

Definição 

Qualquer perturbação da voz manifesta por rouquidão 

ou outros defeitos da fonação devido a causas orgânicas, 

funcionais ou psíquicas. 

Pode se apresentar de forma isolada ou concomitante a 

outros sintomas, como tosse, disfagia, dispneia, estridor, 

odinofagia, pigarro, sensação de “globus” faríngeo.



DISFONIAS DISFONIAS -- Classificação Classificação 

Quanto à etiologia – orgânicas, funcionais e orgânico-funcionais

Orgânicas Funcionais Orgânico-funcionais

� Paralisias de pregas 

vocais;

Neoplasias laríngeas;

� Disfuncionais 

(sobrecarga na atividade 

vocal na ausência de 

Consequentes ao 

uso indevido da voz: 

Nódulos;� Neoplasias laríngeas;

� Papilomatose laríngea;

� Doenças neurológicas 

com manifestações 

laríngeas;

� Fibroses em pregas 

vocais

vocal na ausência de 

lesões orgânicas);

� Funcionais-estruturais 

(decorrem de variações 

anatômicas não ideais 

para a fonação usual)

� Nódulos;

� Pólipos;

� Úlceras de 

contato;

� Granulomas;

� Edemas



DISFONIAS DISFONIAS -- Classificação Classificação 

Quanto ao tempo 
de evolução AGUDAS OU CRÔNICAS

Quanto à percepção 
auditiva

estabelecendo atributos de 
qualidade vocalauditiva qualidade vocal

Quanto à função hipo ou hiperfuncional



DISFONIASDISFONIAS

� Verificar sintomas concomitantes, que podem auxiliar no 

diagnóstico etiológico: tosse, pigarro, sensação de “globus” 

faríngeo, estridores, disfagia, odinofagia, dispneia, febre e 

emagrecimento.

Quadro Clínico

� O diagnóstico inicialmente é clínico

Encaminhar ao especialista se quadro de disfonia persistir por mais 

de 02 semanas ou for acompanhado de dispneia.



MANIFESTAÇÕES LARÍNGEAS DO REFLUXO MANIFESTAÇÕES LARÍNGEAS DO REFLUXO 
GASTROESOFÁGICO GASTROESOFÁGICO 

Definição 

A Doença do Refluxo Gastroesofágico (DRGE), apesar de ser causada pelo 

mesmo mecanismo, tem duas manifestações clínicas distintas:

forma clássica, que cursa com esofagite

forma atípica, que cursa com sintomas altos, sendo conhecida como 

refluxo laringofaríngeo (RLF)refluxo laringofaríngeo (RLF)

� Refluxo laringofaríngeo (RLF) - queixas como de “globus” faríngeo, 

pigarro, tosse seca e rouquidão intermitente.

� Em até 70 % dos casos não há queixa de sintomas digestivos 

associados.

� Outros fatores podem estar associados como fumo, abuso vocal, 

ingestão alcoólica, exposição química a alérgenos.

Quadro Clínico



MANIFESTAÇÕES LARÍNGEAS DO REFLUXO MANIFESTAÇÕES LARÍNGEAS DO REFLUXO 
GASTROESOFÁGICO GASTROESOFÁGICO 

Diagnóstico

� Diagnóstico sugestivo: pela história clinica

� Exames complementares para investigação:� Exames complementares para investigação:

� Endoscopia Digestiva Alta: deve ser solicitada para todo
paciente com suspeita de DRGE para afastar lesões graves do
esôfago. Porém, o exame normal pode não descartar o RLF.

� Nasofibrolaringoscopia: realizado pelo otorrinolaringologista



MANIFESTAÇÕES LARÍNGEAS DO REFLUXO MANIFESTAÇÕES LARÍNGEAS DO REFLUXO 
GASTROESOFÁGICO GASTROESOFÁGICO 

Tratamento

Tratamento medicamentoso: recomendado o uso dos inibidores de 

bomba de prótons em dose plena duas vezes ao dia, por um período 

mínimo de 12 semanas.

Tratamento não farmacológico: orienta-se ao paciente medidas 

como perda de peso, evitar ingesta líquida ou sólida duas a três horas 

antes de deitar, evitar cigarro, frituras, gorduras, chocolates, alimentos 

cítricos, álcool, cebola, alho, café e produtos cafeinados, evitar uso de 

roupas apertadas.

Encaminhar ao especialista se quadro persistir após tratamento



� Ronco primário (adultos e crianças)

10-40% da população adulta

homens a partir dos 40 anos

� A Síndrome da Apneia - Hipopneia Obstrutiva do Sono (SAOS) 

RONCO E APNEIA OBSTRUTIVA DO SONORONCO E APNEIA OBSTRUTIVA DO SONO

� A Síndrome da Apneia - Hipopneia Obstrutiva do Sono (SAOS) 

5% da população: sexo masculino semelhante  em 

mulheres após a menopausa. 

30% ou mais dos indivíduos em faixas etárias a partir de 50 

anos



� Apneia como obstrução total ou parcial das vias aéreas superiores:

episódios recorrentes de duração variável durante o sono.

� O ronco é o ruído produzido pelo fluxo aéreo através das vias aéreas:

associado tanto à SAOS como a Síndrome do Aumento da 

Resistência das Vias Aéreas Superiores (SARVAS).

� Os fatores de risco:

RONCO E APNEIA OBSTRUTIVA DO SONORONCO E APNEIA OBSTRUTIVA DO SONO

excesso de peso 

sexo masculino

aumento da circunferência cervical

raça negra

idade (a partir dos 50 anos – as mulheres pós-menopausa tendem 

a    ter o mesmo risco dos homens)

existência de alterações nas vias aéreas superiores.



Sintomas Noturnos

Ronco

Apneia

Episódios de sufocação

RONCO E APNEIA OBSTRUTIVA DO SONORONCO E APNEIA OBSTRUTIVA DO SONO

Sintomas Diurnos

Sonolência excessiva

Sono não reparador

Cefaleia matutina

Despertares frequentes

Sudorese excessiva

Insônia

Pesadelos

Alteração do Humor

Dificuldade de concentração

Alteração de memória

Diminuição da libido

Fadiga



RONCO E APNEIA OBSTRUTIVA DO SONO RONCO E APNEIA OBSTRUTIVA DO SONO 
Quadro ClínicoQuadro Clínico

� Sintomas geralmente se apresentam de maneira lenta e gradual 

conforme o agravamento do quadro ao longo dos anos e isso pode 

ser um fator confundidor da doença, não se diagnosticando a 

síndrome como um todo. 

� Comorbidades: hipertensão, arritmias cardíacas e distúrbios � Comorbidades: hipertensão, arritmias cardíacas e distúrbios 

metabólicos.

� Medicamentos em uso: benzodiazepínicos tentem a promover um 

relaxamento na musculatura faríngea, podendo piorar o quadro.

� Em crianças, a presença de roncos, sono agitado e tendência a 

hiperatividade devem ser investigados. A criança não apresenta 

sonolência diurna, porém pode mostrar-se inquieta, agitada e com 

alterações cognitivas como déficit de aprendizado



Classificação de risco para encaminhamento Classificação de risco para encaminhamento ao ao especialistaespecialista

�Perda auditiva súbita (excluindo cerume) 

independente da idade – encaminhar ao PS do 

HMCP/PUCC ou HC/Unicamp

�Corpo estranho vivo ou bateria em ouvido ou 

narinas, independente da idade

�Trauma Maxilo Facial

VERMELHO
Encaminhar à unidade de 
urgência e emergência.

�Trauma Maxilo Facial

�Vertigem acompanhada por desequilíbrio 

intenso ou perda de consciência ou cefaléia 

intensa ou alterações neurológicas 

concomitantes ou vômitos freqüentes

�Rinossinusite aguda na presença de sinais de 

complicações

�Otite Média Aguda (OMA) com complicações



Classificação de risco para encaminhamento Classificação de risco para encaminhamento ao ao especialistaespecialista

AMARELO

� Tumores

�Perda auditiva em neonatos e crianças

�Trauma acústico

�Corpo estranho de ouvido ou narinas, 

independente da idade

�Malformações laríngeasAMARELO
Priorizar no agendamento

�Malformações laríngeas

�Otite Média Aguda (OMA) recorrente

�Otite Média Secretora (OMS)

�Obstrução nasal não acompanhada de 

quadro alérgico

�Malformações nasais

�Disfonias



Classificação de risco para encaminhamento Classificação de risco para encaminhamento ao ao especialistaespecialista

VERDE

�Ronco e apneia obstrutiva do sono

�Perda auditiva em adolescentes, adultos e idosos

�Cirurgia maxilo facial

�Quadro crônico de vertigem

�Malformações Otológicas

�Cerume

�Rinossinusite Crônica

�Rinites

�Otite Média CrônicaVERDE
Agendar na rotina

�Otite Média Crônica

�Hiperplasia das tonsilas e adenóides com obstrução de 

vias aéreas superiores

�Tonsilites/adenoidites recorrentes rebeldes ao 

tratamento clínico

�Abscesso peritonsilar em tonsilites recorrentes

�Adenotonsilite com otites de repetição

�Tonsilites correlacionadas com doenças sistêmicas

�Halitose por tonsilite crônica caseosa

�Manifestações laríngeas do refluxo gastroesofágico



Orientações para encaminhamento à Orientações para encaminhamento à Otorrinolaringologia Otorrinolaringologia 

Encaminhamento em impresso de referência e contra-referência, com letra legível,
contendo identificação da unidade de saúde, assinatura e carimbo do médico
solicitante.

Atentar para o preenchimento detalhado da história clínica, exame físico e
hipótese diagnóstica.

Transcrever no encaminhamento os medicamentos em uso e os exames
realizados, com a data de realização.

As investigações preliminares devem ser realizadas nos Centros de Saúde,
apropriadas para cada caso.

realizados, com a data de realização.

Especificar a classificação de risco e motivo/justificativa do encaminhamento.

Orientar para que o usuário chegue 15 minutos antes do horário agendado para
consulta, levando os documentos: RG, cartão SUS (provisório ou definitivo),
comprovante de endereço, encaminhamento médico, ticket de agendamento e os
exames necessários para encaminhamento.

Idosos, crianças e adolescentes devem comparecer à consulta acompanhados
pelo responsável/cuidador.



Grupo de TrabalhoGrupo de Trabalho

• Médicos Otorrinolaringologistas:

– APASCAMP

– HMCP/PUC Campinas

– HC/UNICAMP– HC/UNICAMP

– Policlínica 2 

• Câmara Técnica de Especialidades


