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Definições:

• Processo inflamatório da membrana mucosa que 
reveste a cavidade nasal e seios paranasais 
podendo estender para o neuroepitélio e osso 
subjacente subjacente 



Classificação:

� Aguda - duração dos sintomas até 4 semanas

� Subaguda - duração dos sintomas de 4 a 12 
semanas

Recorrente - mais de 3 episódios agudos por ano� Recorrente - mais de 3 episódios agudos por ano

� Crônica - duração dos sintomas por mais de 12 
semanas

� Crônica agudizada - sintomas por mais de 12 
semanas com episódios de agudização

� Complicada - complicação local ou sistêmica em 
qualquer fase



Etiologia:

� Infecciosa: vírus, bactérias e fungos

� Alérgica



� Fatores predisponentes:

Fatores do hospedeiro

� Rinite alérgica

� Anormalidades anatômicas

� Neoplasias� Neoplasias

� Fibrose cística

� Síndrome dos cílios imóveis

Fatores externos

� Tabagismo

� Exposição ocupacional



Pacientes com 
sintomas sinusais

Rinosinusite aguda

Rinosinusite Rinosinusite 
infecciosa aguda

Rinosisnusite 
bacteriana aguda

Fungos: suspeitar em imunossuprimidos (TOS,Neoplasias 
hematológicas, Neutropenia, AIDS avançado e DM) 

59%



Infecção viral aguda:

� Obstrução dos óstios de drenagem dos seios

� Distúrbio dos mecanismos de clearence de 
muco

Condições predisponentes: rinite alérgica, 
anormalidades anatômicas (pólipos nasais, 
desvio de septo)



� Quando suspeitar?

Quando os sintomas de uma IVAS viral 
piorarem após o 5º dia ou persistirem por piorarem após o 5º dia ou persistirem por 
mais de 10 dias

Sinusite bacteriana é incomum em pacientes 
com menos de 7777 dias de sintomas!!!



� Etiologia:

� Streptococcus pneumoniae 41%
� Haemophilus influenzae 35%
� Anaeróbios: 7%
� Outros: Moraxella catarrhalis, S. aureus e outras 

espécies de estreptococos

Gwaltney JM et al. J  Allergy Clin Immunol 1992;90: 457-461



Quadro clínico:

◦ Dor facial (maxilar) / Cefaleia

◦ Obstrução / secreção nasal◦ Obstrução / secreção nasal

◦ ↓ olfato

◦ Gotejamento nasal posterior

◦ Espirros

◦ FebreFebreFebreFebre



� Complicações:

◦ Celulite periorbitária

◦ Tromboflebite séptica do seio cavernoso◦ Tromboflebite séptica do seio cavernoso

◦ Meningite

◦ Empiema subdural

◦ Abscesso cerebral



Sinais de alerta para complicações:

� Piora importante dos sintomas e sinais de um 
quadro agudo após 72h de antibioticoterapia 
adequada adequada 

� Surgimento de edema e/ou eritema palpebral 

� Cefaléia intensa com irritabilidade, alterações 
visuais, sinais de toxemia ou irritação 
meníngea



Diagnóstico:

� História e exame físico são suficientes

� RX simples  
- Exame controverso e discutível- Exame controverso e discutível

- Pode ser solicitado quando existe dúvida 
diagnóstica 

- Interpretação sempre associada a história e 
exame físico

- Não indicado no controle evolutivo de sinusite

Williams et al. Ann Intern Med 1992; 117:705-710.



Característica Sensibilidade Especificidade

Dor maxilar 18% 93%

Ausência de melhora com 
descongestionante

80% 28%

Secreção nasal colorida 75% 52%

Transiluminação anormal 73% 54%

Secreção purulenta ao 51% 76%Secreção purulenta ao 
exame

51% 76%

Número de preditores Probabilidade de sinusite 
radiográfica

0 9%

1 21%

2 40%

3 63%

4 81%

5 92%

Williams et al. Ann Intern Med 1992; 117:705-710.



Tratamento:

• Sintomáticos: doença leve a moderada
• ATB: Sintomas graves e persistência de 

sintomas por mais de 7 diassintomas por mais de 7 dias
• Preferir o menor espectro com 

abrangência dos agentes mais 
freqüentes



Antimicrobiano Pneumococo H.influenzae M.catarrhalis Anaeróbios

Ação sobre

Amoxicilina +++ + + +/-

Cefalosporinas 
2ª geração

++ ++ +++ +/-

2ª geração

Azitromicina +++ +++ +++ +/-

Levofloxacina +++ +++ +++ +

Amoxicilina
clavulanato

+++ +++ +++ +++



� Duração do tratamento:

◦ Maxilar: 5 a 7 dias◦ Maxilar: 5 a 7 dias

◦ Demais 7 a 10 dias



J Bras Pneumol - Volume 35 - Número 6 – 2009

Projeto Diretrizes – AMB

Cur rent Challenges in CAP Treatment • CID 2004:38 (Suppl 1) •



Definição: 

� Doença inflamatória aguda de causa infecciosa que 
acomete os espaços aéreos, causadas por vírus, 
bactérias ou fungos

� Adquirida fora do ambiente hospitalar ou unidades � Adquirida fora do ambiente hospitalar ou unidades 
especiais de atenção à saúde ou que se manifesta em 
até 48 horas da admissão hospitalar

� Excluir: paciente hospitalizados por 2 ou mais dias nos 
últimos 90 dias, pacientes institucionalizados, pacientes 
que receberam ATB EV, QT nos últimos 30 dias e 
aqueles em tratamento em clínicas de diálise



� Patogenia:

◦ Aspiração de secreção orofaríngea
◦ Via hematogênica ◦ Via hematogênica 
◦ Via inalatória (Legionella)
◦ Contiguidade (abscesso hepático)





Diagnóstico:

� Sintomas de doença aguda do trato respiratório 
inferior tosse + um ou mais dos 
seguintes: expectoração purulenta, dispneia e dor seguintes: expectoração purulenta, dispneia e dor 
torácica

� Achados focais na ausculta pulmonar

� Manifestações sistêmicas: confusão mental, 
cefaléia, sudorese, calafrios, mialgias e febre 
(T>37,8°C)

� Alterações Rx torax



� RX tórax:
◦ Infiltrado intersticial difuso



� RX tórax:
◦ Consolidação focal ou lobar



� RX tórax:
◦ Opacidades multifocais



• Exames recomendados
◦ Radiografia  de tórax PA e perfil

• Exames desejáveis
◦ Hemograma
◦ Oximetria de pulso
� Gasometria arterial se oximetria ≤ 90% (ar � Gasometria arterial se oximetria ≤ 90% (ar 

ambiente) ou casos graves

• Exames adicionais 
◦ De acordo com características clínicas e história do 

paciente
◦ PCR: resposta ao tratamento
◦ Diagnóstico etiológico: casos graves



� Critérios de Internação:

◦ Uso de escores de gravidade ou 
prognósticoprognóstico



Limitação: subestima mortalidade em 
jovens sem comorbidades



Limitação: não inclui comorbidades



Limitação: não inclui comorbidades



Critérios para PAC grave:

� Critérios maiores – presença de 1 dos 
seguintes: choque séptico, Insuficiência 
respiratória aguda (VM)respiratória aguda (VM)

� Critérios menores – presença de 2 ou mais 
dos seguintes: hipotensão, relação 
PaO2/FiO2 < 250, presença de infiltrados 
multilobulares





Pneumonia não 
grave / Tratamento 
ambulatorial

Sem doenças 
associadas

Amoxicilina por 7-10 
dias ou Macrolideo*  
por 5 dias

Doenças associadas 
ATB (3 meses) Quinolona** ou Amoxicilina

+ Macrolideo* ou 
Amoxicilina/Clavulanato por Amoxicilina/Clavulanato por 
10-14 dias 

Pneumonia grave ou 
com critérios para 
internação

DPOC 
ATB (3 meses)

Cefepime ou 
Piperacilina/Tazobactam + 
Macrolideo*

Sem doenças 
associadas

Ceftriaxona + Macrolideo* 
por 10-14 dias 

*Claritromicina ou Azitromicina
**Levofloxacina 



� Reavaliações radiológicas:

◦ No paciente com melhora clínica não são 
necessárias novas avaliações

◦ Não precisa ser repetida antes da alta nos ◦ Não precisa ser repetida antes da alta nos 
pacientes com evolução clínica satisfatória

◦ Deve ser repetida após 6 semanas se 
sintomas persistirem ou houver risco de 
tumores 



Protocolo Influenza – Ministerio 



� Doença respiratória aguda, autolimitada

� Ocorre em epidemias regionais, 8-10 
semanas, sazonais (inverno)semanas, sazonais (inverno)

� A cada 10 anos mudanças antigênicas → 
expansão global → pandemias
◦ Aumento da mortalidade



� Transmissão:
◦ Gotículas
◦ Aerossóis gerados por tosse e espirros

Três gêneros:� Três gêneros:
◦ A – mudança antigênica contínua
◦ B
◦ C – raramente causa doença em humanos



Complicações

� Pneumonia bacteriana secundária – 7 a 14 
dias após infecção

� Agentes mais comuns: Streptococcus 
pneumoniae, Haemophilus influenzae e 
Staphylococcus aureus.



Quadro clínico:

� Síndrome Gripal: febre de início súbito 
(mesmo que referida), acompanhada de tosse (mesmo que referida), acompanhada de tosse 
ou dor de garganta e pelo menos um dos 
sintomas: cefaléia, mialgia ou artralgia.



Quadro Clínico:

� Síndrome Respiratória Aguda Grave: paciente 
com Síndrome Gripal, e que apresente dispnéia
ou saturação de O2 menor que 95% em ar 
ambiente, ou sinais de desconforto respiratório ambiente, ou sinais de desconforto respiratório 
e/ou:

- Aumento da frequencia respiratória de acordo 
com a idade ou piora das condições clínicas de 
base em cardiopatias e pneumopatias crônicas

- Hipotensão em relação a pressão arterial habitual 
do paciente



Quadro Clínico:

� Pode ou não ocorrer alterações laboratoriais e 
radiológicas, tais como: leucocitose, radiológicas, tais como: leucocitose, 
leucopenia ou neutrofilia, radiografia de tórax 
com infiltrado intersticial localizado ou difuso 
ou presença de área de condensação.



Fatores de risco para complicações:

- Gestantes em qualquer idade gestacional e puérperas até 2 semanas 
após o parto (incluindo as que tiveram aborto ou perda fetal)

- Portadores de doenças crônicas, especialmente pneumopatias
(incluindo asma), cardiovasculopatias (excluindo hipertensão arterial 
sistêmica), nefropatias, hepatopatias, doenças hematológicas 
(incluindo anemia falciforme), distúrbios metabólicos (incluindo 
diabetes mellitus) e imunodepressão (incluindo medicamentosa ou diabetes mellitus) e imunodepressão (incluindo medicamentosa ou 
pelo HIV)

- Transtornos neurológicos que podem comprometer a função 
respiratória ou aumentar o risco de aspiração (disfunção cognitiva, 
lesões medulares, epilepsia, paralisia cerebral, Síndrome de Down, 
atraso de desenvolvimento, AVC ou doenças neuromusculares)

- Obesidade mórbida (IMC ≥ 40)
- Adultos com 60 anos ou mais
- Crianças menores de 2 anos de idade
- População indígena



Tratamento: Redução da duração da doença em 1,5 dia

Indicações de tratamento com Fosfato de Oseltamivir 
(Tamiflu ®):

� - Pacientes com Síndrome Respiratória Aguda Grave

- Pacientes com Síndrome Gripal e fatores de risco para � - Pacientes com Síndrome Gripal e fatores de risco para 
complicações

� - Pacientes com Síndrome Gripal residentes em locais 
com circulação do vírus influenza A/ H1N1

� - Pacientes com Síndrome Gripal sem fatores de risco 
para complicações de acordo com critério médico 



Precauções:

� Precaução por gotículas e padrão para casos suspeitos e 
confirmados 

� Precaução por aerossóis durante realização de � Precaução por aerossóis durante realização de 
procedimentos com risco de geração de aerossol: 
intubação, aspiração, inalação e coleta de secreções 
respiratórias

� Duração: por 7 dias após o início dos sintomas ou até 
24 horas da resolução da febre e dos sintomas 
respiratórios, o que acontecer por último.



� Prevenção:

◦ Vacina:

� Estimular a vacinação nos grupos indicados em 
todas as oportunidades.todas as oportunidades.

� Até 70% dos pacientes com complicações por 
Influenza passaram por médicos por outras 
razões no período de vacinação.



� Indicações:

◦ Pessoas > 60 anos

◦ Crianças de 6 meses – 2 anos

◦ Profissionais da saúde

◦ Pacientes com doenças crônicas cardiovasculares, 
pulmonares, diabetes, asplenia funcional ou anatômica, pulmonares, diabetes, asplenia funcional ou anatômica, 
hepatopatas

◦ TOS, TMO, HIV/AIDS

◦ Imunodeficiência congênita

◦ Doadores de órgãos e medula cadastrados

◦ Comunicantes domiciliares de imunodeprimidos

◦ Pessoas com fibrose cística, trissomias e implante coclear

◦ Doenças neurológicas incapacitantes



silvia.christ@bpsp.org.br


