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Tratamento rinite alergica pdf

Coloque seu telefone na vertical para rolar pela cidade. Com sintomas parecidos com gripe e sinusite, a rinite é exacerbada quando entra em contato com poeira, ácaro e fungos. A maioria da população brasileira sofre de algum tipo de alergia. Segundo a Associação Brasileira de Alergia e Imunopatologia (ASBAI), esse percentual chega a 30%. A rinite
alérgica está entre os tipos mais comuns de alergia. É uma inflamação aguda ou crônica do seio nasal, que também pode ser contagiosa, alérgica ou irritável, caracterizada por sinais de obstrução, coriza, espirro e coceira. Rinite alérgica é um heredit pelo menos, então uma pessoa tem 50% de chance de se desenvolver se um dos pais é alérgico e 80%
de chance se ambos tiverem a mesma alergia. Além disso, a rinite não é contagiosa. Elementos alérgenos Um forte indicador de que você tem uma doença é sensível a esses gatilhos de crise: Ácaros; Poeira; Fungos; Plantas que liberam substâncias alérgicas. (por exemplo, árvore indiana - óculos indianos floridos); Urina; Descascamento da pele; Molde;
Perfume; Alguma comida; Mudanças bruscas de temperatura; saliva animal (cães e gatos); Fumaça de cigarro; Limpadores com cheiros fortes. Quanto tempo dura uma crise alérgica? Cada tipo de rinite tem sintomas e requer um certo tipo de tratamento porque é causada por outro remédio. Rinite aguda: Mais comumente causada por vírus, seus
sintomas duram entre 7 e 10 dias; Rinite crônica: Induzida pela exposição a elementos alérgicos, seus sintomas datam de mais de 3 meses. Não me confunda! O frio e a gripe são causados por vírus. A rinite aguda, mais comumente, também é causada por vírus. Casos crônicos como rinite alérgica estão em 200 com exposição a elementos alérgenos.
Como saberei se tenho rinite? Para ter um diagnóstico preciso, é necessário monitorar um médico ent ou alérgeno que precisará da ajuda de exames específicos como testes alérgicos à pele, dose específica de LLGE, rinometria acústica, citologia da secreção do nariz e teste de provocação nasal. Felizmente, a rinite alérgica é uma doença evitável que
tem várias formas de tratamento. Você sabia disso? Todos os medicamentos para rinite têm efeitos colaterais como sonolência e ganho de peso, por isso é importante levar em conta apenas a dose recomendada pelo seu médico. As drogas variam de descongestionantes, anti-histamínicos, estabilizadores de membrana e corticosteroides. Lembre-se, eu
não vou deixar você ir. É muito importante que você reconheça os limites do seu corpo. Você automaticamente se tornará menos produtivo quando for afetado por uma crise de rinite e isso também pode afetar seu desempenho profissional. É uma vacina para rinite? Esta é outra fonte disponível para o tratamento da rinite alérgica. Hoje, o uso de vacinas, a
chamada imunoterapia, já é uma opção, dependendo do grau de rinite que o paciente representa. Neste caso, o tratamento é mais longo e, quando reduzir a sensibilidade aos alérgenos. No entanto, essa imunização é indicada apenas em casos graves que não respondem bem a outros tratamentos. A rinite está curada? Depende do tipo. Por ser causada
por problemas irritados ou hormonais, a rinite aguda é curada pelo tratamento. No caso da rinite persistente, alérgica ou não alérgica, há apenas tratamento e sem medicação, mas é possível aliviar muito os sintomas. É muito importante que cuidemos do meio ambiente para que ele não o atinja. Pessoas alérgicas precisam de ambientes limpos com o
mínimo de poeira possível, especialmente em casa e no trabalho. Rinite alérgica é um heredit de cada vez e pode ocorrer a qualquer momento da vida, por isso é possível que o paciente se torne sensível a uma substância que não o tenha prejudicado anteriormente. Leia também: 6 dicas eficazes para quem tem problemas respiratórios como aliviar a
rinite alérgica e prevenir novas infecções? Lave o nariz com 0,9% de sal pelo menos três vezes ao dia; Evite cheiros fortes em perfumes e produtos de limpeza; Não use muitos descongestionantes, apenas por recomendação médica; Mantenha o ambiente arejado para evitar o acúmulo de poeira e poeira, especialmente aparelhos como ar condicionado e
ventilador; Quando você quiser sna sna snaus, sna snaus! Não evite espirrar para evitar causar sangramentos nasais ou descontinuação da membrana timpan pela saída de ar através do tubo eustáquio; Eles têm uma dieta equilibrada para não ganhar peso. Importante! Quem convive com a doença deve ser sensível ao clima e se adaptar
constantemente, pois a mudança climática é o fator decisivo para desencadear a crise da rinite alérgica. Outras medidas, naturais e econômicas, que ajudam a melhorar os sintomas da rinite alérgica: banheira de hidromassagem; Inalação com soro para membranas mucosas hidratantes; Nebulização e irrigação são algumas opções de tratamento
eficazes. O cuidado com os olhos também é importante. Lave com sal salgado naqueles tempos em que os olhos coçando te rasgam e rasgam muito e, claro, fazem sempre que possível, não apenas em tempos de crise. A maioria dos pacientes afetados pela doença quando acordam pela manhã, por exemplo, têm convulsões devido à diferença de
temperatura causada pelo leito gretano. Além disso, pessoas com rinite alérgica têm dificuldade para respirar à noite, o que, por sua vez, reduz a produtividade durante o dia. Rinite ou sinusite? Saiba reconhecer a diferença Dois são bastante semelhantes, principalmente porque causam obstrução e excreção do nariz (coriza). Sinusite é inflamação do
revestimento do seio da face ou da cavidade paranaense. Em casos graves, os sintomas podem atingir dor no rosto, febre, tosse, especialmente à noite, dor na testa e nos olhos. A diferença entre os dois também ocorre na cor da secreção: na rinite, a secreção é clara. Na sinusite, geralmente é esverdeado ou amarelado, concentrado e às vezes
departamentos de sangue. RINITE ALÉRGICA SINUSITE Predisposição genética Pode ocorrer a qualquer momento Não ter cura, apenas o tratamento Tem a droga Amarrada à asma, dermatite, conjuntivite, coceira, obstrução, coriza, olhos vermelhos e sucção Causa temperatura, kašalji, bol u sinus na bochecha i redução do paladar i fedor Sensível à
exposição alergênica Em alguns casos, é necessário recorrer à intervenção cirúrgica Alterações como desvio do septo nasal e hipertrofia de nazal conchas Infecção u sinusal uSeb sim espirrarAsasasasasidade de homens fracos daffod duram até 3 meses Homens duram até 12 dias Eliminação transparente Esverdeado-zuti teste de snonyce, por exemplo
endoscopia de rinoceronte, rengen e tomografia, homens para dizer que eu diferencio. Independentemente disso, é essencial ingerir muita água e ficar em ambientes arejado quando possível. 6 dicas para evitá-lo! Você não deve ser afetado pelo problema, alguns relacionamentos são recomendados: Pare de fumar! O tabagismo causa agravamento das
alergias respiratórias; Realizar atividade física aeróbica (por exemplo, caminhada, ciclismo, corrida, etc.). Nadar é questionável por causa do cloro, que é uma substância irritante para membranas mucosas. Prefiro condicionadores de ar, pois possuem filtros que removem pólen e ácaros do ar, além de hidratar o ambiente quando está seco; Utilização de
linha impermeável; Evite tapetes; Evite ratos e baratas. Há também fontes de alergia, então esvazie o lixo diariamente. Para conferir mais questões de saúde, guloseimas e qualidade de vida comentadas por especialistas fracassados de Fortaleza, inscreva-se em nossa newsletter abaixo: Conteúdo desenvolvido em parceria com o dr. Luiz dantas Filho
(CRM 4952). Especialista em otorrinolaringologia pela Universidade Federal do Ceará. Inscreva-se gratuitamente Inscreva-se ou inscreva-se gratuitamente para que você tenha acesso irrestrito a todos os artigos, casos clínicos e ferramentas com o portal Pebmed Recentemente, a revista Pediatric Clinics of North America publicou um artigo sobre rinite
alérgica (RA): Rinite alérgica em crianças e adolescentes, de autoria de Charles Frank Schuler e Jenny Maribel Montejo. O artigo é um excelente panorama da doença em crianças e adolescentes, incluindo comentários sobre aconjuntivite alérgica de rinocerontes (RCA). Os principais tópicos abordados por esta revisão estão abaixo. Rinite alérgica
Segundo os autores, a rinite alérgica é definida como inflamação crônica da nasofaringe mediada pela imunoglobulina E (IgE) e ocorre em resposta a uma proteína ambiental normalmente inofensiva. Os sintomas típicos de AR incluem: bloqueio do nariz; Rinorreia (frente e/ou posterior); Espirrando; coceira do nariz; Quando há sintomas oculares, a doença
pode ser chamada de rinoconjuntivite alérgica. Epidemiologia Os autores apontam que a AR é uma doença comum e descrevem que entre 10 e 30% das crianças e adultos os Estados Unidos e outros países desenvolvidos. No entanto, estudos especificamente utilizando a taxa de diagnóstico clínico do relatório são relatados como sendo
aproximadamente 13% em crianças. A maioria dos indivíduos desenvolve sintomas antes dos 20 anos: quase metade desses pacientes se tornam sintomáticos aos 6 anos de idade. A revisão lista a seguinte prevalência global: Crianças de 6 a 7 anos: acima de 8,5 %; Adolescentes de 13 a 14 anos: mais de 14%. Embora muitos pacientes possam
desenvolver esses sintomas em uma idade mais precoce, a AR é na verdade uma doença infantil e pode estar presente no início dos estágios de desenvolvimento. Ra Burden Autores mencionam que a doença pode ser responsável por uma série de complicações, incluindo fadiga, falta de atenção, aprendizado e memória e até depressão. Além disso, os
autores mencionam que a literatura tem demonstrado que a obstrução do nariz decorrente da rinite alérgica contribui para o desrespeito à respiração do sono e pode ser particularmente prejudicial para o tratamento com pressão respiratória positiva em pacientes com apneia obstrutiva do sono. Os autores descrevem outras complicações decorrentes da
AR, tais como: Os pacientes podem gastar o dobro em medicamentos e quase o dobro em consultas médicas; Adolescentes com AR e CAR têm pior qualidade de vida, o que além do sono está associado a múltiplos sintomas nasais e obstrução do nariz; Há evidências de que doenças alérgicas, incluindo rinite, podem ser mais comuns em pacientes com
déficit de atenção hiperatividade (TDAH). O tratamento da AR é importante para o tratamento do TDAH, pois reduz a avaliação dos sintomas do transtorno; Ar está constantemente associado com asma. Fatores de risco Schuler e Montejo citam os seguintes elementos como os principais fatores de risco para doenças: Histórico familiar de doenças
alérgicas; Homem; Nascimento durante a estação do pólen; Condição primogênita; Uso precoce de antibióticos; Mães fumantes; Exposição interna a alérgenos; Níveis elevados de IgE de Soro (&gt; 100 UI/ml) há 6 anos; Cada IGE específico alergênico. Diagnóstico de rinite alérgica Os autores explicam que uma imagem ar típica inclui espirro, rinorreia,
obstrução do nariz e coceira no nariz. No entanto, eles sugerem que outros sintomas como tosse, gotejamento pós-natal, irritabilidade e fadiga também podem ocorrer. Alguns pacientes também relatam coceira no céu e ouvido interno. A rinoconjuntivite pode incluir sintomas oculares como coceira nos olhos, rasgos e queimaduras no olho. Crianças mais
novas podem apresentar sinais diferentes, como catarro e tosse. Os pacientes também podem emitir som (clique) quando movem a língua em direção ao céu para aliviar a sensação prriginozen. Esses sintomas podem estar presentes durante todo o ano ou sazonalmente, dependendo do tempo de exposição a alérgenos. Alguns pacientes identificar
gatilhos, como exposição ao animal de estimação ou uma determinada estação, quando os sintomas pioram e pode ser útil extrair esses pontos da história para orientar medidas preventivas. Os principais achados do exame físico estão resumidos no Quadro 1. Quadro 1: Principais achados do exame físico em pacientes com rinite alérgica. Descobrir o que
eles são? Círculos de tapume alérgico, escuro sob os olhos e ocorrem devido ao edema infraorbital com venodação. Eles estão associados a alterações nos vasos sanguíneos por trás da inflamação alérgica. As linhas Dennie-Morgan consistem em maior inclinação ou linhas abaixo da pálpebra inferior e são mais comuns em pacientes com AR. A
patologia não é exatamente compreendida. Essas linhas nem sempre mostram ar e podem ser mais comuns em alguns grupos étnicos sem aumentar ar. Saudação alérgica Este é um comportamento associado à coceira no nariz e no rinoceronte. Consiste em esfregar repetidamente o nariz, empurrando a ponta do nariz para cima à mão, levando à
navlaka transversal do nariz. Rostos alérgicos típicos são não sopradores de alta acolate, respiração bucal e malcogniuia dentária. Isso geralmente é visto em crianças com ra precoce. Mucosa nasal Com a rinoscopia anterior, a mucosa nasal pode parecer pálida e azul com o edema nasal terminando. Isso pode ser acompanhado por um toque
visivelmente claro (nos orofaringks dianteiros ou traseiros). Paralelepípedos Na última orofaringe pode desenvolver tecido linfoide hiperplástico, levando à aparência de paralelepípedos da membrana mucosa. As membranas timpânicas também podem ser anormais, contração ou acúmulo seroso de fluido. Isso está associado ao inchaço da mucosa nasal e
à disfunção do tubo eustáquio. Fonte: Adaptado de Schuler e Montejo (2019). Teste específico do IgE Os autores explicam que o diagnóstico de rinite alérgica sugere histórico e exame físico. No entanto, eles descrevem que a determinação da positividade específica do IgE pode ser útil para a confirmação. A determinação do IgE específico é indicada
quando é necessário identificar uma causa alérgica dos sintomas do paciente, confirmar ou excluir outras causas alérgicas específicas, ou determinar a sensibilidade aos alérgenos a medidas diretas de prevenção ou imunoterapia (TI). O teste de pele de antígenos específicos pode ser realizado com segurança no consultório de alergia e fornece
resultados dentro de 20 minutos, com boa sensibilidade e especificidade. Um teste específico de IgE sanguíneo tem uma sensibilidade semelhante ao teste de pele ao lidar com pacientes com reações alérgicas após testar um desafio alérgico. Os autores geralmente preferem o teste de pele em crianças por causa de resultados rápidos, pois não
necessitavam de coleta de sangue, para tempo de processamento laboratorial e para a capacidade de realizar aconselhamento no mesmo dia da consulta, com resultados em tempo real. segundo os autores, pacientes e familiares apreciam essa abordagem ao diagnóstico em tempo real. Classificação de rinite alérgica Os autores descrevem que o ar
pode ser classificado como: Intermitente: os sintomas apresentam menos de 4 semanas e menos de 4 dias por semana; Persistente: os sintomas apresentam mais de 4 semanas e mais de 4 dias por semana. Em termos de gravidade pode ser: Leve: Não atende à definição de moderada/grave; Moderado/grave: atende a um ou mais dos seguintes
critérios: perturbação do sono; compromisso com o desempenho escolar/profissional; interferir nas atividades do dia-a-dia, lazer ou participação esportiva; sintomas perturbadores. Schuler e Montejo desencadeiam a divisão de gatilhos de acordo com seu padrão de tempo ao longo do ano: Multianual: eles incluem objetos presentes ao longo do ano, como,
ácaros ou animais (especialmente cães e gatos). Alguns pacientes também apresentam sintomas devido à exposição ocupacional, por isso um histórico ambiental completo pode ajudar a identificar possíveis medidas de controle ou prevenção que possam melhorar o controle dos sintomas. Uma história típica pode incluir a presença visível de fungos em
casa, a presença de animais, roupas de cama e outras exposições a mis, ocupação e hobbies; Sazonal: inclua várias pesquisas e fungos. LEIA TAMBÉM: Rinite alérgica sazonal: nova diretriz sugere melhor tratamento farmacológico Tratamento de rinite alérgica Apenas a divisão de tratamento em três abordagens: prevenção, medicação e imunoterapia.
Prevenção Para Schuler e Monteja, o sucesso na prevenção do alérgeno é melhor medindo a redução dos sintomas e do uso de drogas, em vez de alterar a concentração de alérgenos (Quadro 2). Tabela 2: Prevenção de alérgenos envolvidos em rinite alérgica. Medidas para prevenir ácaros de ácaros são uma importante fonte alérgica, e o principal
alimento dos ácaros é a pele humana. Os principais reservatórios para mitos incluem colchões, roupa de cama e estofamento. No geral, uma combinação de várias medidas tem se mostrado mais eficaz na redução dos sintomas da exposição ao mito. Isso geralmente inclui mitos para roupas de cama, controle de umidade (entre 35 e 50%) ar, sucção filtro
hepa de tapetes e acalícidas. A aplicação de apenas uma medida para mitigar a exposição ao erro não parece ser eficaz. Por exemplo, o uso de roupas de cama resistentes a mitos pode não ser suficiente para controlar o mito. Na prática, pacientes e familiares podem ter dificuldade em implementar um regime completo de prevenção do mito, e os
médicos devem estar cientes de que a implementação parcial pode não levar a uma melhora dramática dos sintomas. Os autores de animais acreditam que é a maneira mais eficaz de melhorar os sintomas. Os autores do opin, no entanto, podem achar muito difícil para os pacientes e familiares retirarem os animais da casa; a fim de evitar a evasão
completa em casa, é necessário e não depois que o animal se junta à família. Se o animal ficar em casa, a combinação de filtro de hepa, preh/travesseiros e remoção de animais do espaço tem sido demonstrada para reduzir o antígeno no ar, mas não os sintomas clínicos da asma; efeito em AR é menos claro. Isso destaca as dificuldades em facilitar a
presença contínua do animal de estimação. Pólen É muito difícil evitar pólen na estação devido à inguosidade no ar. No entanto, os autores citam medidas para evitar isso, como janelas fechadas; permanecer dentro de casa por dias com um alto teor de pólen se muito alérgico; Evite secar roupas do lado de fora e tome banho antes de dormir para reduzir
o transporte de pólen durante a noite. Os autores do molde recomendam reduzir a exposição interna reduzindo as fontes de umidade, removendo itens domésticos contaminados, aplicando alvejante diluído em superfícies não porosas, usando máscaras para exposição ao solo, aumentando o fluxo de ar e limpando regularmente os condicionadores de ar.
Fonte: Adaptado de Schuler e Montejo (2019). Geralmente eles só tratam sintomas e não tratam a inflamação alérgica da área. No entanto, o manejo clínico pode ser bastante eficaz na mitigação dos efeitos negativos da doença (Quadro 3). Tabela 3: Medicamentos utilizados no manejo da rinite alérgica. Medicamentos Comentários Solução nasal A
pulverização nasal com solução de sal uma vez por dia mostrou benefícios. Anti-histamínicos orais Os autores recomendam o uso de anti-histamínicos de segunda geração, como fexofenadina ou cetirizina, porque não cruzam a barreira cerebral do sangue. Ambos são aprovados para uso em crianças menores de 6 meses de idade. Esteroides intranasais
Sprays nasais de mometasone, fluticasona e triamcinolone são aprovados para crianças com mais de 2 anos de idade. A aceitação de crianças pequenas, em particular, pode ser problemática. Os autores sugerem que a escolha de variedades com volume mínimo e jatos parece ajudar as crianças a tolerar essas drogas. Anti-histamínicos intranasais O
spray nasal Azelastin é aprovado para crianças acima de 5 anos de idade. Adendação é um problema em crianças porque os efeitos colaterais podem incluir gosto amargo e sedação. O gosto amargo pode, em particular, dificultar a tolerância da droga em crianças pequenas. Leukotrien emodifiers Montelucaste é aprovado para asma e rinite alérgica em
crianças. Essa é geralmente uma boa escolha em pacientes com ambas as doenças. No entanto, um estudo recente descobriu que as crianças que usavam montelucaste para terapia de manutenção na asma eram quase duas vezes mais altas que complicações neuropsiquiátricas em comparação com aquelas que usavam outras drogas. Fonte: Adaptado
de Schuler e Montejo (2019); Glockler-Lauf et al. Imunoterapia A imunoterapia (TI) envolve fornecer aos pacientes estrato contendo alérgenos que estimulam mudanças e condição insensível. Várias formulações foram experimentadas e injeções subcutâneas e administrações de subgrupos foram mais comumente utilizadas. Mensagem de decolagem
domiciliar Ao final da revisão, os autores concluem que a RA é uma doença alérgica, caracterizada por uma doença no nariz, e acompanhada por sintomas oculares chamados rinoconjuntivite alérgica. A doença é comum, pode começar cedo na vida e está associada a uma alta carga da doença, que pode piorar particularmente o prazer das crianças na

escola e em outras áreas da vida. Identificar gatilhos pode ser útil, e o primeiro passo no tratamento do paciente é evitar alérgenos que possam causar uma crise de rinite. Os medicamentos são muito úteis no tratamento dos sintomas e aliviam a carga da doença, mas geralmente não afetam a inflamação da área. Finalmente, a TI não só melhora a AR,
mas também pode prevenir outras sensibilização alérgica e desenvolvimento da asma. Inscreva-se aqui para se tornar um colunista do PEBMED! Autor: Bacharel em Medicina, Valência, Faculdade de Medicina. O médico permanece no Hospital Pediátrico Cardoso Fontes. Residência médica em Medicina Intensiva Pediátrica no Hospital dos Servidores do
Estado do Rio de Janeiro. Mestrado em saúde materno-infantil pela Universidade Federal Fluminense (Linha de Pesquisa: Saúde da Criança e do Adolescente). Doutor em Medicina pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ). Pós-graduado em Neurointensímo no Instituto D'Or de Pesquisa e Ensino (IDOR). Médico da Unidade de Terapia
Intensiva Pediátrica (PICU) do Hospital Universitário Pedro Ernesto (HUPE) da UERJ. Membro da rede brasileira de pesquisa pediátrica IDOR no Rio de Janeiro. Ela frequentou uma clínica pediátrica e cardíaca e cardíaca e médica e médica no Hospital para Crianças Doentes (Sick Children) em Toronto, Canadá, supervisionada pelo Dr. Peter Cox.
Membro da Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP) e da Associação Brasileira de Medicina Intensiva Em Tratamento Adverso (AMIB). Membro do Comitê de Sedação Amib, analgésicos e delírios. Membro do Conselho da American Delirium Society (ADS). Coordenador e sou fundador do grupo de interesse especial latino-americano Delirium (LADIG).
Membro de apoio da Sociedade de Sedação Pediátrica (SPS). Referências bibliográficas: Schuler CF, Montejo JM. Rinite alérgica em crianças e adolescentes. Clínicas Pediátricas da América do Norte, v. 66, p.981-993, 2019.
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