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RESUMO
Introdução: fístula liquórica nasal é uma comunicação do espaço subaracnoideo com a cavidade nasal ou
seios paranasais 1,2. Etiologicamente são classificadas em traumática e não traumáticas, possibilitando
grandes fatores causais 1,3,4,5. Apresenta rinorreia hialina e unilateral como sintoma frequente do quadro e
indicação para investigação por imagem 1,2. Após diagnóstico da fístula liquórica rinogênica a cirurgia
endoscópica endonasal mostra-se ser o tratamento mais eficaz. Objetivo: realizar revisão bibliográfica
para aperfeiçoar o manejo de paciente com fístula liquórica nasal. Metodologia: foi feita revisão da
literatura na plataforma LILACS e no acervo do jornal brasileiro de otorrinolaringologia sobre fístulas
liquóricas nasais. E relatamos dois casos encontrados recentemente em nosso serviço. Discussões: na
revisão da literatura obtemos seis estudos que apresentaram maior número de paciente com FLR
traumáticas (traumatismo craniano ou trauma iatrogênico)2,3,4,5,6,8. E outros três estudos com FLR não
traumática, apresentaram maior prevalência de fistula espontânea7,9,10. Ao observar nossos dados,
apresentamos os dois casos com causa espontânea. Muitas literaturas optaram pela realização de infusão
de flurosceína intratecal e diagnóstico sob visualização endoscópica auxiliando na localização do reparo
cirúrgico no intraoperatótio2,5,6,10. Porem em nosso estudo não foi realizada a técnica de flurosceína e nem
foi possível a coleta do líquido nasal para dosagem de glicose. O tratamento de correção cirúrgica
endoscópica nasal indicado para nossos pacientes foi condizente com os dados encontrados na maioria da
literatura. Conclusões: é uma doença com quadro clínico frequente no dia a dia do médico
otorrinolaringologista e que temos que suspeitar como diagnostico diferencial das doenças comuns nos
ambulatórios. Apresenta etiologia de difícil identificação, porém com possível evolução grave. Sendo
necessário o diagnóstico certo para o tratamento cirúrgico eficaz.
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INTRODUÇÃO
Fístula liquórica nasal é uma comunicação do espaço subaracnoideo com a cavidade nasal ou seios
paranasais 1,2. Etiologicamente são classificadas em traumática e não traumáticas 1,3,4,5. As traumáticas
decorrem de iatrogenias cirúrgicas ou traumas cranianos recentes ou antigos 1,3,4,5. As fístulas não
traumáticas decorrem de diferentes doenças, dificultando o diagnóstico etiológico 1. As doenças com
causa possível de identificação são: meningocele, meningoencefalocele, tumores, hipertensão
intracraniana, doenças inflamatórias 1. Ou ainda as fístulas não traumáticas espontâneas (também
chamadas como primárias ou idiopáticas) em que não está bem estabelecida a origem 1. Existem estudos
que tentam explicar como sendo apenas um defeito congênito; ou que representa uma pequena
meningocele que é erodida pelo osso ou até mesmo ser derivada da atrofia focal de filamentos no nervo
olfatório na lâmina cribiforme 2.
As fístulas idiopáticas apresentam características peculiares, sendo mais frequente em mulheres com
índice de massa corporal (IMC) elevado e geralmente próximo da quarta década de vida 1. Enquanto que
as fístulas liquóricas traumáticas são mais encontradas no sexo masculino 5.
Ao realizar a anamnese com história clínica do paciente tenta-se identificar algum fator etiológico
(trauma craniano, cirurgias de base de crânio ou endonasais, hipertensão intracraniana) associado ao
quadro clínico. O sintoma mais frequente é a rinorreia hialina (água de rocha) unilateral, que acontece ao
abaixar a cabeça ou realizar algum esforço físico 1,3,4. Outro sinal para possível fístula liquórica
rinogênica são os quadros de meningites de repetição 3,4,.
Para confirmar o diagnóstico pode ser realizada a coleta da rinorreia e em seguida pesquisar quantidade
de glicose presente na amostra, o resultado igual ou superior a 30mg/dL está alterado 1,3. O padrão ouro
para detecção de líquor na cavidade nasal é a pesquisa de ?-2-transferrina ou ?-traço-proteína, presentes
apenas no líquor e na endolinfa, revelando sua alta especificidade, porem pouco disponível em nosso
meio1,3,5. Uma alternativa é a injeção de fluoresceína no líquido cefalorraquidiano e visualização do
líquido amarelo-esverdeado na cavidade nasal sendo favorável tanto para o diagnóstico como na
identificação do local da fístula no intraoperatório 1,3,5.
Os exames de imagem como a tomografia computadorizada (TC) e a ressonância magnética (RNM)
podem mostrar alterações sugestivas de fístula rinogênica 4,5,6,7,8,9. A TC evidencia alteração óssea em
50-82% dos casos 4,5,6,7,8.9. Tem também a cisternotomografia que é amplamente utilizada para
topodiagnóstico 1,3. E a RNM tem importância para o diagnóstico quando há suspeita de alteração
cerebral3. A RNM cisternográfica, principalmente ponderada em T2, sem necessidade de contraste, tornase importante para programação cirúrgica 1,2,3,4,5,6,7.
A profilaxia para infecções do sistema nervoso central com antibiótico (cefalosporina de segunda geração
- cefuroxima) é questionável 1,4,6. Acetazolamida é um inibidor da anidrase carbônica que auxilia na
redução da pressão intracraniana, consequentemente diminuindo a produção do líquor 10,11,12. É pouco
utilizada e geralmente indicada em pacientes que apresentaram as fístulas liquóricas rinogênicas
espontâneas, de forma subjacente com o reparo endoscópico nasal 10.
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O tratamento mandatório é o fechamento da fístula rinogênica através da técnica endonasal ou
transesfenoidal, preferencialmente endoscópica, por essa ser uma estratégia segura e eficiente 4,6,8,9,11,13.
Foi observado taxas de mortalidade e morbidade inferiores que a técnica por craniotomia 1.
O objetivo do estudo é realizar uma revisão da literatura sobre o manejo dos pacientes que apresentam
fistulas liquóricas rinogênicas e os tratamentos cirúrgicos mais relevantes.
RELATO DE CASOS
Realizamos revisão da literatura na plataforma LILACS e no acervo do Jornal Brasileiro de
Otorrinolaringologia sobre fístulas liquóricas nasais, selecionando artigos com relevância para o
diagnóstico e o tratamento da doença. E relatamos dois casos encontrados recentemente em nosso serviço,
no Hospital Otorrino de Cuiabá - MT.
Caso 1: RGS, feminino, 38 anos, procurou Hospital Otorrino de Cuiabá – MT apresentando quadro de
rinorreia hialina unilateral à direita, que piora ao abaixar a cabeça e ao esforço físico, associado a quadro
de cefaleia recorrente. Nega trauma craniano ou esforço físico intenso. Ao exame físico notado apenas
desvio septal para direita. Iniciado investigação com tomografia computadorizada (TC) de seios para
nasais, ressonância magnética (RNM) de face com contraste de gadolínio e pesquisa de glicose e
proteínas em secreção nasal.
A TC de seios da face com resultado afirmando leve assimetria de fóvea (figura 1). E RNM de face
apresentando fóveas etmoidais com implantação baixa e sinal de líquor em lâmina cribiforme, sugerindo
fístula liquórica (figura 2).
Figura 1: TC de seios da face revelando assimetria de fóvea.
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Fonte: autor
Figura 2: RNM de seios da face com fóveas etmoidais com implantação baixa.
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Fonte: autor
Não foi possível a pesquisa de glicose e proteínas na secreção nasal.
A paciente foi orientada sobre o repouso e dieta laxativa. Foi prescrito cefalexina. E encaminhada para
realização de procedimento cirúrgico endonasal endoscópico.
Caso 2: YNS, feminino, 30 anos, procurou Hospital Otorrino de Cuiabá – MT em 2016, com quadro de
rinorreia hialina unilateral à direita pricipalmente ao abaixar a cabeça. Sem trauma craniano relatado.
Diagnosticada com fístula liquórica nasal à direita, através da TC de seios da face (figura 3). Já na RNM
de crânio e de seios da face não foi evidenciada alterações relevantes. Então foi submetida à cirurgia
endonasal endoscópica para fechamento do local da fístula.
Figura 3: TC de seios da face com assimetria entre os tetos etmoidais e aparente falha óssea a direita.
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Fonte: autor
Em 2017 retorna a consulta referindo escape nasal hialino à direita, esporádico e de pequena quantidade,
associado à cefaleia. Ao exame físico com secreção sugestiva de rinoliquorreia. Foi solicitada avaliação
do neurologista, para investigar possível hipertensão intracraniana e exames de imagem.
A TC de seios da face sem evidências de fístula liquórica no momento (figura 4). E a RNM de face
também não indicando a alteração.
Figura 4: TC de seios da face sem alteração no teto etmoidal.
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Fonte: autor
Foi orientada a perder peso e prescrito acetazolamida. Após avaliação neurológica foi proposto uma
revisão da cirurgia endonasal.
DISCUSSÃO
As fístulas liquóricas rinogênicas (FLR) podem se apresentar em diversos sinais ou sintomas, entretanto o
mais frequente é a rinorreia 2,3,4. Assim como em nosso estudo, no qual, os dois casos clínicos
apresentados iniciaram com rinorreia hialina e unilateral. A presença de FLR indica gravidade ao
paciente, por ser a possível porta de entrada para diversas infecções no sistema nervoso central, como
meningites 2. Não foram relatados quadros de meningites nos pacientes do nosso estudo, até o
determinado momento. Na literatura, os episódios recorrentes de meningites foram o segundo sinal mais
prevalente de fístula rinogênica 4.
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Na revisão da literatura obtemos seis estudos que apresentaram maior número de paciente com FLR
traumáticas (traumatismo craniano ou trauma iatrogênico)2,3,4,5,6,8. E outros tres estudos com FLR não
traumática, apresentaram maior prevalência de fistula espontânea 7,9,10. Ao observar nossos dados,
apresentamos os dois casos de possível causa espontânea.
Nossos pacientes realizaram tomografia computadorizada dos seios paranasais para identificar a causa da
rinorreia hialina. A maioria dos estudos na literatura preferem a utilização da tomografia
computadorizada (TC) dos seios paranasais com objetivo de localizar o sítio da lesão 2,4,5,6,7. A
tomocisternografia é pouco utilizada 2,7. Já a ressonância magnética (RM) alguns solicitam apenas para
casos suspeitos na investigação de fístulas espontâneas, como por exemplo as meningoencefaloceles 2,5,6.
Encontramos um estudo que utilizou o teste de proteína ?-2-transferrina para os pacientes da amostra 5.
Quatro estudos optaram pela realização de infusão de flurosceína intratecal e diagnóstico sob visualização
endoscópica auxiliando na localização do reparo cirúrgico no intraoperatótio 2,5,6,10. Outra pesquisa
confirmou o diagnóstico com a dosagem de glicose no líquido nasal 3. Porem em nosso estudo não foi
realizado a infusão de flurosceína intratecal e nem foi possível a coleta do líquido nasal para dosagem de
glicose.
No manejo do doente, a acetazolamida foi utilizada em pacientes que apresentaram as fístulas liquóricas
rinogênicas espontâneas, de forma subjacente com o reparo endoscópico nasal em uma pesquisa da
revisão bibliográfica realizada 10. Para um paciente do nosso estudo foi receitado este medicamento,
juntamente com a indicação de investigação neurológica devido à recidiva da fístula liquórica rinogênica.
A profilaxia com antibiótico foi usada por dois estudos os quais optaram pela forma conservadora de
tratamento 4,6. Já na nossa avaliação foi utilizada em um dos pacientes como profilaxia de fistula
recidivantes e para pesquisa de causa neurológica.
O tratamento escolhido para os pacientes analisados foi o fechamento da fístula rinogênica através da
técnica endonasal acompanhando a maioria dos estudos da literatura 2,4,6,9,13. Assim como escolhido para
os pacientes da nossa amostra e encaminhados para otorrinolaringologistas experientes na tecnica
endoscópica endonasal.
CONCLUSÃO
Concluímos que o manejo de pacientes com fistula liquórica rinogênica é delicado devido as graves
complicações que podem surgir. É uma doença com quadro clínico frequente em que temos que suspeitar
como diagnóstico diferencial das doenças comuns nos ambulatórios de otorrinolaringologia. O tratamento
é para cirurgiões otorrinolaringológicos experientes na prática endoscópica endonasal.
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