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Otorrinolaringologia Adulto

PROTOCOLO DE ENCAMINHAMENTO PARA OTORRINOLARINGOLOGIA ADULTO
O protocolo de Otorrinolaringologia para pacientes adultos será publicado ad referendum, conforme
resolução CIB/RS 764/2014. Os motivos de encaminhamento selecionados são os mais prevalentes para a
especialidade Otorrinolaringologia. Ressaltamos que outras situações clínicas ou mesmo achados na história e
no exame físico dos pacientes podem justificar a necessidade de encaminhamento e podem não estar
contempladas nos protocolos. Solicitamos que todas as informações consideradas relevantes sejam relatadas.
As informações do conteúdo descritivo mínimo devem ser suficientes para caracterizar a indicação do
encaminhamento e sua prioridade, além de contemplar a utilização dos recursos locais para avaliação e
tratamento do caso. O resultado de exames complementares é uma informação importante para auxiliar o
trabalho da regulação, e deve ser descrito quando realizado pelo paciente e sua solicitação consta no conteúdo
descritivo mínimo de cada protocolo. Contudo, os referidos exames não são obrigatórios para os locais que não
dispõem desses recursos, e não impedem a solicitação e autorização de consulta especializada.
Pacientes com linfonodomegalia cervical ou supraclavicular suspeita de neoplasia de região
de cabeça e pescoço, hipoacusia súbita (após avaliação na emergência), colesteatoma, disfagia
orofaríngea, disfonia persistente ou associada a tabagismo devem ter preferência no
encaminhamento ao otorrinolaringologista quando comparados com outras condições clínicas
previstas neste protocolo.
Algumas condições de saúde mais comuns que necessitam encaminhamento para serviços de
urgência/emergência são contempladas nestes protocolos. Entretanto, ressaltamos que existem muitas
outras condições que não foram contempladas. É responsabilidade do médico assistente tomar a decisão e
orientar o encaminhamento para o serviço apropriado, conforme sua avaliação.
Atenção: oriente o paciente para que leve, na primeira consulta ao serviço especializado, o documento de
referência com as informações clínicas e o motivo do encaminhamento, as receitas dos medicamentos que
está utilizando e os exames complementares realizados recentemente.

Elaborado em 23 de maio de 2018.
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Protocolo 1 – Vertigem
Condições clínicas que indicam a necessidade de encaminhamento para emergência:
 vertigem com suspeita de origem central (quadro 1) e sinais de gravidade:
 sintomas ou sinais neurológicos focais (como cefaleia, borramento visual, diplopia, disartria,
parestesia, paresia, dismetria, ataxia, entre outros); ou
 novo tipo de cefaleia (especialmente occipital); ou
 surdez aguda unilateral; ou
 nistagmo vertical.
Condições clínicas que indicam a necessidade de encaminhamento para otorrinolaringologia:





suspeita de doença de Ménière (quadro 2); ou
vertigem posicional paroxística benigna (quadro 2, figura 1 – manobra de Dix-Hallpike) com mais de 3
episódios de recorrência após manobras de reposição otolítica (figura 2 - manobra de Epley); ou
labirintite ou neuronite (quadro 2, figura 3) com sintomas que não melhoram após 15 dias de tratamento
conservador (quadro 3); ou
vertigem periférica (quadro 1) com dúvida diagnóstica após investigação de causas secundárias na APS
(como medicamentos (quadro 4), diabetes, hipertireoidismo ou hipotireoidismo descompensados).

Condições clínicas que indicam a necessidade de encaminhamento para neurologia:
 vertigem com suspeita de origem central (quadro 1) após avaliação em serviço de emergência.
Conteúdo descritivo mínimo que o encaminhamento deve ter:
1. sinais e sintomas (duração, tempo de evolução e frequência dos episódios de vertigem; fatores
desencadeantes; outros sintomas associados, exame físico neurológico e otoscopia);
2. tratamento em uso ou já realizado para vertigem (não farmacológico e/ou medicamentos utilizados
com dose, posologia e resposta a medicação);
3. resultado de TSH e glicemia de jejum ou hemoglobina glicada, com data;
4. faz uso de medicamentos que podem causar vertigem (quadro 4)? Se sim, quais;
5. número da teleconsultoria, se caso discutido com TelessaúdeRS-UFRGS.
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Protocolo 2 – Obstrução Nasal
Condições clínicas que indicam a necessidade de encaminhamento para emergência:
 obstrução nasal aguda por corpo estranho.
Condições clínicas que indicam a necessidade de encaminhamento para otorrinolaringologia:


obstrução nasal relacionada a fator estrutural:
 tumor nasal (obstrução nasal unilateral persistente associada a epistaxe ou drenagem purulenta); ou
 desvio de septo; ou
 hipertrofia de adenoide.



obstrução nasal associada a pólipo nasal com potencial indicação cirúrgica (como múltiplos pólipos,
sintomas graves refratários ao tratamento conservador (corticoide intranasal); ou



obstrução nasal sem etiologia definida após avaliação inicial na APS como medicamentos (quadro
5), rinossinusite crônica (quadro 6) e rinite alérgica (quadro 7).

Conteúdo descritivo mínimo que o encaminhamento deve ter:
1. sinais e sintomas (início dos sintomas e duração, obstrução unilateral ou bilateral, presença de
rinorreia, roncos, epistaxe, anosmia, desvio de septo, deformidades faciais, entre outros
achados relevantes);
2. paciente apresenta diagnóstico de rinite ou rinossinusite crônica (sim ou não)? Se sim,
descreva tratamento realizado (medicamentos, com posologia e duração);
3. faz uso de medicamentos que causam obstrução nasal (quadro 5) (sim ou não)?. Se sim, quais;
4. descrição de exames realizados na investigação, com data (como raio-x ou tomografia de seios
da face, nasofibrofaringolaringoscopia);
5. número da teleconsultoria, se caso discutido com TelessaúdeRS-UFRGS.
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Protocolo 3 – Rinossinusite
O tratamento para rinossinusite aguda e crônica deve ser realizado inicialmente na APS.
Condições clínicas que indicam a necessidade de encaminhamento para emergência:
 Rinossinusite aguda ou crônica com sinais clínicos sugestivos de complicação (toxemia, presença
de edema periorbitário ou malar, proptose orbital, dificuldades visuais ou sinais neurológicos).
Condições clínicas que indicam a necessidade de encaminhamento para otorrinolaringologia:
 Rinossinusite crônica:


Associada a anormalidades estruturais (desvio de septo, pólipo, entre outros); ou



Refratária ao tratamento clínico otimizado por 3 meses (quadro 6); ou



Rinossinusite bacteriana recorrente (≥ 4 episódios ao ano).

Conteúdo descritivo mínimo que o encaminhamento deve ter:
1) sinais e sintomas (características do quadro, alterações anatômicas, episódios recorrentes);
2) tratamento em uso ou já realizado para rinossinusite (medicamentos e posologia);
3) descrição de exames realizados na investigação, com data (raio-x ou tomografia de seios da face,
nasofibrofaringolaringoscopia);
4) número da teleconsultoria, se caso discutido com TelessaúdeRS-UFRGS.
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Protocolo 4 – Ronco e Apneia Obstrutiva do Sono
Condições clínicas que indicam a necessidade de encaminhamento para otorrinolaringologia:
 paciente com suspeita de SAHOS (presença de dois entre os três sintomas: roncos, sonolência diurna
excessiva e pausas respiratórias durante o sono presenciadas por outra pessoa) associada a fator
obstrutivo de via aérea superior: tais como:
 desvio de septo nasal; ou
 pólipos nasais; ou
 hipertrofia de amígdalas.
Condições clínicas que indicam a necessidade de encaminhamento para pneumologia:
 diagnóstico de SAHOS moderado/grave (maior ou igual a 15 eventos por hora) determinado por
polissonografia; ou
 pacientes com suspeita de SAHOS (presença de dois entre os três sintomas: roncos, sonolência
diurna excessiva e pausas respiratórias durante o sono presenciadas por outra pessoa) na
indisponibilidade de solicitar polissonografia na APS e sem potencial fator obstrutivo de via área
superior (como desvio de septo, pólipos nasais, hipertrofia de amigdalas, entre outros).

Conteúdo descritivo mínimo que o encaminhamento deve ter:
1. sinais e sintomas (descreva presença de roncos, sonolência diurna e prejuízo funcional associado,
pausas respiratórias durante o sono identificados por outra pessoa, entre outros);
2. comorbidades (sim ou não). Se sim, quais;
3. IMC;
4. profissão do paciente;
5. descrição dos exames realizados, com data (polissonografia, exames de imagem, nasofibrolaringoscopia);
6. número da teleconsultoria, se caso discutido com TelessaúdeRS-UFRGS.
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Protocolo 5 – Otite
Condições clínicas que indicam a necessidade de encaminhamento para emergência:
 suspeita de otite externa maligna (otite externa severa com otalgia que não responde ao tratamento
da dor, dor em mastoide, tecido de granulação, necrose no conduto ou paralisia facial); ou
 otite média com complicações graves (mastoidite, paralisia facial, meningite, entre outras).
Condições clínicas que indicam a necessidade de encaminhamento para otorrinolaringologia:
 membrana timpânica perfurada persistente após 6 semanas do tratamento da otite média aguda; ou
 otite média crônica:
 com efusão/otorreia que persiste por mais de 3 meses ou
 que apresenta alteração estrutural da membrana timpânica ou da orelha média; ou
 com presença de hipoacusia; ou
 suspeita de colesteatoma (presença de acúmulo epitelial que pode estar associado a otorreia fétida
persistente, hipoacusia, perda auditiva condutiva, cefaleia, vertigem).
Conteúdo descritivo mínimo que o encaminhamento deve ter:
1. sinais e sintomas (descrever duração, presença de otorreia, perda auditiva, entre outros);
2. descrição da otoscopia (anormalidades, perfuração da membrana timpânica);
3. tratamento em uso ou realizado para a condição (descrever medicamentos e posologia);
4. número da teleconsultoria, se caso discutido com TelessaúdeRS-UFRGS.
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Protocolo 6 – Hipoacusia / Perda auditiva e Protetização Auditiva
Condições clínicas que indicam a necessidade de encaminhamento para emergência:
 suspeita de perda auditiva súbita: perda de audição de início agudo sem condição subjacente
identificável pela história ou exame físico.
Condições clínicas que indicam a necessidade de encaminhamento para otorrinolaringologia:
 perdas auditivas condutivas ou mistas com otoscopia normal; ou
 hipoacusia sem alteração de otoscopia e impossibilidade de solicitar audiometria na APS.
Condições clínicas que indicam a necessidade de encaminhamento para reabilitação auditiva
(protetização auditiva):
 perda auditiva neurossensorial (identificada por audiometria) com paciente motivado a usar aparelho
de amplificação sonora individual (AASI); ou
 perda auditiva neurossensorial de grau severo e/ou profundo bilateral (identificada por audiometria),
sem resposta ao uso de AASI (avaliação para Implante coclear).
Conteúdo descritivo mínimo que o encaminhamento deve ter:
1. sinais e sintomas (duração, gravidade dos sintomas, presença de zumbido, plenitude auricular, vertigem);
2. descrição da otoscopia;
3. resultado de audiometria, quando realizada, com data;
4. número da teleconsultoria, se caso discutido com TelessaúdeRS-UFRGS.
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Protocolo 7 – Disfonia
Condições clínicas que indicam a necessidade de encaminhamento para otorrinolaringologia:
 disfonia em pessoa com alto risco de neoplasia (tabagista, etilista, com sintomas associados, como
disfagia orofaríngea1 ou odinofagia); ou
 disfonia persistente (≥ 6 semanas) sem causa identificável; ou
 disfonia associada a procedimentos cirúrgicos de pescoço ou tórax.
Conteúdo descritivo mínimo que o encaminhamento deve ter:
1. sinais e sintomas (descrever duração, presença de sintomas constitucionais, palpação cervical);
2. fatores de risco: tabagismo, etilismo, profissão;
3. história recente de cirurgia de pescoço ou tórax;
4. número da teleconsultoria, se caso discutido com TelessaúdeRS-UFRGS.

dificuldade para iniciar a deglutição de líquidos ou sólidos, podendo estar associada à tosse, engasgos, regurgitação
nasal e sensação de resíduo alimentar na faringe. Paciente costuma apontar a sensação na região cervical.
1
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Protocolo 8 – Disfagia
Disfagia orofaríngea: dificuldade para iniciar a deglutição de líquidos ou sólidos, podendo estar associada à
tosse, engasgos, regurgitação nasal e sensação de resíduo alimentar na faringe. Paciente costuma apontar
a sensação na região cervical.
Disfagia esofágica: dificuldade para deglutir que inicia segundos após ingestão de sólidos ou líquidos,
apresentando sensação de alimento trancado na região torácica.
Globus: sensação de desconforto cervical descrito como “bola na garganta” ou “aperto”, sem relação estrita
com a deglutição. Sintoma costuma ser intermitente, podendo ocorrer entre as refeições e com piora com
questões emocionais e deglutições não alimentares. Globus não deve ser diagnosticado na presença de
disfagia ou odinofagia.
Condições clínicas que indicam a necessidade de encaminhamento para otorrinolaringologia ou
oncologia cirurgia de cabeça e pescoço:
 disfagia orofaríngea com sinais e sintomas sistêmicos que sugerem neoplasia (sintomas
constitucionais, lesão visível a oroscopia, linfonodomegalia cervical ou supraclavicular).
Condições clínicas que indicam a necessidade de encaminhamento para otorrinolaringologia:
 disfagia orofaríngea persistente com duração maior que 1 mês sem etiologia definida na APS.
Condições clínicas que indicam a necessidade de encaminhamento para gastroenterologia:
 disfagia esofágica com sinais ou sintomas sistêmicos que sugerem neoplasia (sintomas
constitucionais, hematêmese, anemia ferropriva, entre outros); ou
 disfagia sem lesão identificada na oroscopia na impossibilidade de solicitar endoscopia na APS; ou
 disfagia em pacientes com causa neurológicas não tratáveis ou sem resposta à terapêutica da
doença neurológica.
Conteúdo descritivo mínimo que o encaminhamento deve ter:
1. sinais e sintomas (descrever as características, frequência da disfagia, tempo de evolução, fatores
desencadeantes e associados, exame físico neurológico);
2. medidas ou tratamentos já realizados para disfagia (não farmacológico e/ou medicamentos utilizados
com dose, posologia e resposta);
3. comorbidades, fatores de risco e sinais de alerta para neoplasia orofaríngea;
4. número da teleconsultoria, se caso discutido com TelessaúdeRS-UFRGS.
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Protocolo 9 – Suspeita de neoplasia em região de Cabeça e Pescoço
Condições clínicas que indicam a necessidade de encaminhamento para oncologia cabeça e
pescoço:
 resultado de biópsia com evidência de lesão neoplásica maligna; ou
 alta suspeita clínica de lesão bucal maligna - carcinoma espinocelular ou melanoma (quadro 8).
Condições clínicas que indicam a necessidade de encaminhamento para otorrinolaringologia:
 linfonodomegalia cervical ou supraclavicular com características de malignidade (> 2 cm, indolor,
aderido a tecidos profundos, endurecido, massa de linfonodos fusionados) com outros sintomas
sugestivos de neoplasia de cabeça e pescoço; ou
 disfagia orofaríngea (dificuldade para iniciar deglutição, associada à tosse, engasgamento e
regurgitação nasal) em pessoa com sintomas e sinais sugestivos de malignidade (emagrecimento,
inapetência, vômito sanguinolento, odinofagia).
Condições clínicas que indicam a necessidade de encaminhamento para bucomaxilofacial ou
estomatologia:
 lesão da região bucomaxilofacial com crescimento rápido, não associado a fatores irritativos como
trauma ou dentes necróticos e que não regride após 14 dias de acompanhamento; ou
 lesão intraóssea do complexo maxilomandibular, não associada a dentes necróticos; ou
 cistos ou outras lesões benignas dos tecidos moles da boca, da face e/ ou das articulações
temporomandibulares (ATM), na indisponibilidade de tratamento na APS ou Centro de Especialidades
Odontológicas (ver protocolo de Estomatologia ou Bucomaxilofacial).
Conteúdo descritivo mínimo que o encaminhamento deve ter:
1. sinais e sintomas;
2. fatores de risco para neoplasia de cabeça e pescoço (tabagismo/etilismo);
3. resultado de exame de imagem, com data (se realizado);
4. resultado de biópsia da lesão, com data (se realizado);
5. número da teleconsultoria, se caso discutido com TelessaúdeRS-UFRGS.

Atendimento para médicos e enfermeiros da APS/AB do Brasil

PARA ESCLARECER DÚVIDAS LIGUE: 0800 644 6543

www.telessauders.ufrgs.br

Otorrinolaringologia Adulto

Protocolo 10 – Lesões em glândula salivar
Condições clínicas que indicam a necessidade de encaminhamento para oncologia cabeça e
pescoço ou otorrinolaringologia:
 suspeita de neoplasia maligna de glândulas salivares (maiores ou menores).
Condições clínicas que indicam a necessidade de encaminhamento para otorrinolaringologia:
 cistos ou outras lesões potencialmente benignas em glândulas salivares maiores (parótida, sublingual
e submandibular).

Condições clínicas que indicam a necessidade de encaminhamento para bucomaxilofacial ou
estomatologia:
 processos infecciosos/obstrutivos de glândulas salivares (maiores ou menores), na indisponibilidade
de tratamento efetivo na APS ou Centro de Especialidade Odontológicas; ou
 cistos ou outras lesões potencialmente benignas em glândulas salivares menores.
Conteúdo descritivo mínimo que o encaminhamento deve ter:
1. sinais e sintomas;
2. resultado de exame de imagem, com data (se realizado);
3. resultado de biópsia da lesão, com data (se realizado);
4. se processo infeccioso ou obstrutivo, descreva tratamentos já realizados (descrever tempo de
acompanhamento, procedimentos e medicamentos empregados);
5. número da teleconsultoria, se caso discutido com TelessaúdeRS-UFRGS.
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Anexos – Quadros e figuras auxiliares
Quadro 1 – Suspeita de vertigem central e periférica
Vertigem central:
 nistagmo vertical (altamente sugestivo) ou outras apresentações (horizontal, rotatório ou multidirecional).
Nistagmo de origem central não costuma ter latência (e se presente, dura até 5 segundos), não é fatigável
(pode durar semanas a meses) e não é inibido com a fixação do olhar;
 grave desequilíbrio e dificuldade para caminhar ou mesmo ficar em pé;
 presença de outros sinais e/ ou sintomas neurológicos focais (cefaleia, diplopia, disartria, parestesia, fraqueza
muscular, dismetria);
 surdez súbita unilateral;
 vertigem e nistagmo menos intensos, raramente associados a zumbido ou hipoacusia;
Vertigem periférica:
 nistagmo horizontal ou horizonto-rotatório. Geralmente desencadeado após teste provocativo (como Manobra
de Dix-Hallpike – figura 1), com tempo de latência em torno de 20 segundos após manobra. O nistagmo é
inibido após fixação do olhar e é fatigável;
 desequilíbrio leve a moderado (geralmente para o lado do labirinto comprometido), porém consegue caminhar;
 comumente associada a sintomas auditivos (zumbido, hipoacusia, plenitude aural);
 vertigem e nistagmo pronunciados, associado à náusea e ao vômito.
Fonte: TelessaúdeRS-UFRGS (2018) adaptado de Kanagalingam, Hajioff e Bennett (2005) e Labuguen (2006),

Quadro 2 – Características das causas mais comuns de vertigem periférica
Vertigem Paroxística Posicional Benigna (VPPB)
 sensação rotatória que geralmente dura menos que 1 minuto e é desencadeada por movimentação da cabeça
(como sair da cama, inclinar-se para frente ou para trás);
 vertigem costuma ser intensa e associada à náusea;
 presença de nistagmo (horizontal ou rotatório) desencadeado por manobras como Dix-Hallpike (figura 1).
 O nistagmo apresenta período de latência (inicia 5 a 20 segundos após manobra), é fatigável e inibido após
fixação do olhar.
Neurite vestibular aguda (neuronite/labirintite)
 sensação rotatória sustentável (não-posicional) unidirecional, geralmente de início abrupto, com melhora
progressiva durante semanas;
 associada à náusea e ao vômito, porém sem outros sintomas, como zumbido, ou sintomas neurológicos focais;
 nistagmo (horizontal ou rotatório) é inibido após a fixação do olhar;
 apresenta teste do impulso cefálico positivo (sacada para manter o alvo visual) quando cabeça é movimentada
para o lado afetado (figura 3).
Doença de Meniere
 crises recorrentes de vertigem com sintomas cocleares (hipoacusia, zumbido e plenitude aural);
 crise inicia com os sintomas cocleares, seguido pela vertigem, que tem pico de intensidade rápido e dura cerca
de 20 minutos a horas, porém não costuma durar mais que 24 horas;
 pacientes costumam apresentar perda auditiva neurosensorial unilateral ou assimétrica.
Fonte: TelessaúdeRS-UFRGS (2018) adaptado de Duncan et al. (2013), Kanagalingam, Hajioff e Bennett (2005) e Harcourt,
Barraclough e Bronstein (2017).
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Figura 1 – Manobra de Dix-Hallpike

 Explique a manobra ao paciente e informe que pode provocar vertigem.
 Posicione o paciente sentado a uma altura que, quando deitado, sua cabeça permaneça fora da
maca.
 Vire a cabeça do paciente 45 graus para o lado a ser avaliado e solicite que o mesmo mantenha os
olhos abertos e focados nos olhos ou na cabeça do examinador.
 Segure a cabeça e deite rapidamente o paciente, mantendo a cabeça pendente em um ângulo de 20
graus por até 20 segundos (período de latência para surgimento do nistagmo).
 Observe novamente a presença de nistagmo ao levantar o paciente para a posição sentada. O
nistagmo costuma modificar sua direção e dura cerca de 20 a 40 segundos.
 Solicite ao paciente para que fixe o olhar, identificando se o nistagmo é fatigável.
Fonte: TelessaúdeRS-UFRGS (2018) adaptado de Labuguen (2006), Kim e Zee (2014).
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Figura 2– Manobra de Epley – reposicionamento otolítico

a) Explique a manobra ao paciente e informe que podem induzir vertigem ou nistagmo.
b) Mantenha o paciente na posição até que o nistagmo ou vertigem resolvam, porém no mínimo por 30
segundos.
c) Primeiramente, realize a manobra de Dix-Hallpike (A, B e C – deite rapidamente o paciente com a
cabeça virada em ângulo de 45 graus – figura 1).
d) Vire a cabeça do paciente em ângulo de 90 graus (figura D) para o lado não afetado.
e) Vire novamente a cabeça do paciente em ângulo de 90 graus (figura E). Nessa posição o paciente
está com a face virada para o chão e o tronco está virado em 90 graus.
f) Mova o paciente para a posição sentada (figura F).
Fonte: TelessaúdeRS-UFRGS (2018) adaptado de Kim e Zee (2014).
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Figura 3 – Teste do impulso cefálico
Teste que auxilia no diagnóstico de neuronite vestibular aguda. Trata-se de vertigem sustentada (não
posicional) que apresenta nistagmo unidirecional, predominantemente horizontal, sem perda auditiva,
zumbido ou manifestação neurológica.
Estado Normal: o olhar se mantém fixo a um objeto quando se rotaciona a cabeça de maneira rápida.
(A,B)
Teste do impulso cefálico positivo: Ao rotacionar a cabeça de maneira rápida, o olhar não é mantido e o
paciente faz uma sacada (rápido movimento corretivo) para refixar o olhar no objetivo. (C,D,E)

Fonte: TelessaúdeRS-UFRGS (2018) adaptado de Furman (2018).

Quadro 3 – Tratamento farmacológico da neuronite ou labirintite aguda
Sintomáticos: antieméticos ou antivertiginosos devem ser oferecidos durante os 3 primeiros dias da fase
aguda. Não ultrapassar o prazo de 3 dias, pois pode atrasar o período de compensação pelo sistema
nervoso central.
Anti-histamínicos:
Dimenidrato: 50 mg, de 6 em 6 horas (VO); ou
Mecliniza: 25 a 50 mg, de 6 em 6 horas (VO); ou
Benzodiazepínicos:
Clonazepam: 0,25 a 0,5 mg, de 8 em 8 horas (VO); ou
Diazepam: 5 a 10 mg, de 12 em 12 horas (VO); ou
Lorazepam: 1 a 2 mg, de 8 em 8 horas (VO); ou
Antieméticos:
Cinarizina: 25 mg, de 8 em 8 horas (VO); ou
Prometazina: 25 mg de 8 em 8 horas (VO); ou
Domperidona: 10 a 20 mg, de 8 em 8 horas (VO); ou
Metoclopramida: 5 a 10 mg, de 6 em 6 horas (VO). ou
Ondansetrona: 4 a 8 mg, 12 em 12 horas (VO).
Corticosesteroide ou antiviral: utilizado na suspeita de neuronite ou labirintite aguda por infecção viral
(exemplos: herpes simples, herpes zoster).
Fonte: TelesaúdeRS-UFRGS (2018) adaptado de Furman (2018).
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Quadro 4 – Alguns medicamentos/substâncias que causam Vertigem
Álcool / Cocaína
Aminoglicosídeos
Antiarrítmicos
Anticonvulsivantes (fenitoína, fenobarbital)
Antidepressivos
Anti-histamínicos sedativos
Anti-hipertensivos
Benzodiazepínicos
Diuréticos (furosemida)
Nitratos
Lítio
Relaxantes musculares
Fonte: TelesaúdeRS-UFRGS (2018) adaptado de Labugen (2006) e Muncie (2017).

Quadro 5 – Alguns medicamentos/substâncias que causam obstrução nasal
Antitireoidianos
Anti-hipertensivos (alfa-bloqueadores, IECA, beta-bloqueadores,, bloqueadores de canal de cálcio,
hidralazina)
Anti-inflamatórios não esteroides
Benzodiazepínicos
Estrogênio e progestogênios
Inibidores da 5-fosfodiesterase (agentes utilizados em disfunção erétil)
Descongestionante nasal de uso tópico (rinite medicamentosa)
Fonte: TelesaúdeRS-UFRGS (2018) adaptado de Bhattacharyya (2018).
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Quadro 6 – Avaliação e tratamento da rinossinusite crônica
Definição: inflamação que envolve os seios paranasais e via nasal que dura 12 semanas ou mais, apesar
do tratamento otimizado.
Quatro sinais/sintomas cardinais no adulto (aumenta suspeição clínica quando o paciente apresenta ao
menos 2 sintomas por mais de 12 semanas)





Secreção mucopurulenta em região nasal anterior e/ou posterior;
Obstrução nasal/congestão;
Dor facial, pressão ou sensação de preenchimento;
Redução ou perda olfatória.

Tratamento empírico na rinossinusite crônica: corticoesteroide oral + antibioticoterapia oral + terapia adjuvante
 Corticoesteroide oral: prednisona 20 mg 2 vezes ao dia por 5 dias e após 1 vez ao dia por mais 5
dias (total de 10 dias de tratamento); E
 Antibioticoterapia oral por 3 a 4 semanas (pode ser estendido por até 6 semanas ou 7 dias após
resolução do quadro). Algumas opções:
 Amoxicilina com clavulanato (500 mg 3 vezes ao dia ou 875 mg duas vezes ao dia); ou
 Clindamicina (300 mg 4 vezes ao dia ou 450 mg 3 vezes ao dia); ou
 Metronidazol MAIS um entre os seguintes: cefuroxime, levofloxacino, Azitromicina,
claritromicina ou sulfametoxazol+trimetoprima.
 Terapia adjuvante (pode ser mantida indefinidamente após termino do antibiótico):
 Soro nasal;
 Corticoesteroide intranasal (budesonida, beclometasona entre outros).
Observação: rinossinusite crônica associada a pólipos pode ter manejo inicial com corticoide oral +
antibioticoterapia prolongada + terapia de manutenção com corticoide intranasal. Se refratário ao
tratamento conservador, considerar encaminhamento para intervenção cirúrgica.
Fonte: TelesaúdeRS-UFRGS (2018) adaptado Hamilos (2018).

Quadro 7 – Características e tratamento da rinite alérgica no adulto
Rinite alérgica deve ser tratada na Atenção Primária à Saúde.
Característica: espirros, rinorreia e obstrução nasal, frequentemente acompanhado de prurido nos olhos,
nariz e palato. Gotejamento pós-nasal, tosse, irritabilidade e fadiga são sintomas comuns.
Tratamento: o tratamento de primeira linha é realizado com uso prolongado de corticóide intranasal e evitar
a exposição a alérgenos. Os anti-histamínicos orais também pode ser utilizado no tratamento da rinite
alérgica, porém descongestionantes nasais e corticoide oral não devem ser utilizados de maneira rotineira.
Em pacientes com sintomas moderados/graves, iniciar dose máxima e reduzir conforme melhora
sintomática, mantendo menor dose para controle dos sintomas. Posologias usuais em sintomas
moderados/graves:
 Budesonida (suspensão aquosa 50 mcg/dose intranasal): aplicar 1 a 2 jatos em cada narina, duas
vezes ao dia; ou
 Beclometasona (suspensão aquosa 50 mcg/dose intranasal): aplicar 1 a 2 jatos em cada narina,
duas vezes ao dia.
Fonte: TelesaúdeRS-UFRGS (2018) adaptado Hamilos (2018) e Brook (2018).
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Quadro 8 – Lesão bucal com alta suspeita de malignidade
Suspeita Clínica

Carcinoma
Espinocelular

Descrição da Lesão
Lesão ulcerada:
(a) com bordas elevadas e/ou endurecidas e que, após remoção de possíveis
fatores traumáticos (próteses fraturadas/desadaptadas, dentes fraturados,
mordiscamento), não cicatriza no período de 14 dias;
(b) úlceras com mais do que 1 cm de diâmetro, independente do tempo de
duração; ou
Lesão Nodular: nódulo de superfície irregular ou lobulada, principalmente quando
apresentar base endurecida à palpação.

Melanoma

Mancha acastanhada, azul-acinzentada ou negra, assimétrica, com bordos
irregulares, com crescimento e mudança de cor.

Fonte: TelessaúdeRS-UFRGS (2018).
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