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O objetivo deste capítulo é apresentar um modo diferente de se ver o fluxo 
nasal, mais especificamente, a partir de meu trabalho como médico e como enge-
nheiro, trabalhando com engenheiros da área de aerodinâmica. 

O assunto é o fluxo aéreo nasal e sua relação com o bem estar. A cirurgia é 
sempre inevitável para um paciente com obstrução nasal? Neste capítulo mostra-
rei alguns experimentos sobre a melhora no fluxo nasal que conduzimos, usando 
simulações por computador. Realizamos estes estudos usando dados reais de 
pacientes reais, como aqueles que os médicos atendem todos os dias. 

Os objetivos principais deste capítulo são mostrar que:
1. o fluxo nasal pode ser descrito por meio de um modelo de fluxo 

laminar;
2. o fluxo nasal é de maneira geral estável - comentarei mais tarde 

o que quero dizer com isso;
3. há um papel do fluxo de massa no nariz, e o que isso significa 

para a rinomanometria; 
4. e o mais importante: o	nariz	não	é	um	tubo	circular. 

As leis de Ohm e de Hagen-Poiseuille só podem ser usadas para determinar 
o fluxo em tubos circulares, mas como esse não é o caso do nariz, todos os dados 
de estudos que tomam como premissa o nariz como um tubo circular estão erra-
dos, já que a base está incorreta. Esperamos que após este capítulo, o leitor fique 
convencido desse fato.

Dinâmica	de	fluidos	em	modelos	computadorizados
Os cornetos ou conchas nasais e mesmo os esporões septais possuem uma 

função essencial no direcionamento do fluxo. Os seres humanos precisam dessas 
estruturas para uma respiração nasal natural. Pode-se pensar que a remoção dessas 
estruturas melhoraria o fluxo nasal. Esse é o pensamento de um encanador - tendo 
canos circulares grandes, o fluxo fica melhor. O certo é justamente o oposto. Os 
pacientes precisam das conchas nasais e até mesmo dos esporões septais para 
que o ar possa fluir nas condições anatômicas desses pacientes. A correção do 
septo pode deteriorar o fluxo, embora a rinomanometria mostre resultados 
melhores para o fluxo nasal a 150 Pascal (Pa). Durante a respiração na vida real, 
normalmente não se chega a 150 Pa, nem são necessários os 800 ml/s que são 
considerados o valor normal. Uma pressão de 150 Pa ocorre em uma inspiração 
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forçada forte. Nenhum paciente respiraria assim o dia todo. Os 150 Pa não 
refletem o bem-estar do paciente. Experimentalmente, uma pressão nasal elevada 
corresponde a fluxos aéreos altos, mas verificamos que 150 Pascal valem para 
situações de exercício. Normalmente respira-se com pressões rinométricas muito 
mais baixas, sendo justamente nesses níveis que o fluxo deverá ser melhorado. 
Portanto, em vez de melhorar o fluxo a 150 Pa, focamos o trabalho na respiração 
próxima à pressão 0 e ponto de fluxo 0. Mostrar isso é um dos objetivos deste 
capítulo. 

Entretanto, uma coisa é certa: pólipos devem ser removidos - eles constituem 
obstáculos em qualquer pressão, mas é importante ser muito mais conservador 
quanto à remoção de cartilagem e ossos do septo nasal. Foi isso que aprendi com 
os trabalhos feitos com meus colegas engenheiros, especialistas em aerodinâmica.

O programa que apresentarei originou-se em Aachen, na Alemanha. Há 25 
anos um otorrinolaringologista brilhante, George Schlöndorff, desta cidade, decidiu 
buscar	 um	 procedimento	 cirúrgico	melhor	 com	 base	 em	 imagens	 de	 tomografia		
computadorizada. Conhecendo	 a	 anatomia	da	 cavidade	nasal	 é	 possível	 criar	
um	modelo	computadorizado	do	fluxo	nasal.		Através	da	simulação	dinâmica	
do	 fluxo	 dos	 fluidos	 ou	 secreções	 que	 passam	 pela	 cavidade	 nasal	 pode-se	
avaliar,	usando	um	supercomputador,	quais	são	os	obstáculos	para	um	fluxo	
nasal	adequado.	Em	seguida	é	feita	uma	operação	virtual	nesse	modelo,	e	não	
no	paciente,	para	 tentar	melhorar	o	resultado	e	 também	para	avaliar	o	que	
poderia	ser	feito	para	melhorar	o	fluxo	nasal.	A	idéia	básica	era	fazer	primeiro	
uma	simulação	da	cirurgia	e	com	isso	otimizar	o	procedimento	cirúrgico.

Na época criamos modelos físicos da cavidade nasal e conduzimos 
experimentos nesses modelos. Quais seriam os obstáculos para o fluxo no nariz 
e o que aconteceria se os removessemos? Fizemos também os primeiros cálculos 
numéricos do fluxo. Precisamos usar o computador mais poderoso da Alemanha 
por um final de semana inteiro para conseguirmos - dois dias e meio para fazermos 
uma única simulação. 

O que precisávamos, e que usamos também agora, foi um programa 
(software) para computador, de aerodinâmica, que havia sido desenvolvido para 
a criação do AIRBUS A380. Lembro-me que na época, há cerca de 20 anos, 
quando conversamos com nossos colegas do departamento de aerodinâmica, 
eles disseram que não havia problema para fazer os cálculos. Eles haviam criado 
as asas do Airbus A300 e, portanto, não haveria problema para calcular o fluxo 
nasal. Eles retornaram meio ano mais tarde e nos disseram que seria impossível: 
pelas suas avaliações o nariz é tão complexo, e que não existia nada no mundo tão 
complicado quanto as conchas nasais.

Felizmente houve muito progresso também nessa área, e agora, podemos 
mostrar um nariz em 3D (3 dimensões), com o fluxo gerado durante a respiração. 
Logo as pessoas poderão ver como o fluxo aéreo é orientado através do seu pró-
prio nariz, se tiverem interesse. Basta ter os dados de uma tomografia computa-
dorizada do nariz, acoplada ao software de aerodinâmica. 

Isso já foi publicado1. Para simular o campo do fluxo, é preciso resolver a 
chamada equação de Navier-Stokes usando um software especial para análise de 



125    IX MANUAL DE OTORRINOLARINGOLOGIA PEDIÁTRICA DA IAPO

fluxo (Figura	1). Desenvolvemos esse modelo e deixamos partículas coloridas 
fluírem através do modelo do nariz para vermos para onde elas iriam. 

Figura	1. Apresentação da grade multiblocos estruturada para o caso teste

Nesse estágio inicial de simulação numérica os resultados foram muito parecidos 
com os experimentos físicos (Figura	2). 

Figura	2. Experimento e simulação numérica
Um ponto interessante é que nor-

malmente poderíamos pensar que com 
a remoção da concha nasal inferior 
haveria melhora no fluxo. Pensávamos 
que o ar estaria passando principal-
mente através do canal nasal inferior. 
Essa é a maior abertura que vemos 
na endoscopia. No entanto, muito do 
fluxo aéreo nasal vai para cima atra-
vés do meato médio;  por isso não faz 
sentido remover totalmente a concha 
nasal inferior.  

Um detalhe importante que aprendemos com nossos experimentos foi que, 
sob condições normais de respiração, temos um fluxo laminar. Sim, existe turbu-
lência no nariz. No entanto, apenas 20% do fluxo é turbulento, os outros 80% são 
fluxo laminar. O fluxo laminar pode ser muito estranho e mostrarei alguns dados 
sobre isso mais adiante. 

Olhando para nosso modelo podemos estudar a distribuição de pressão 
no nariz: onde a pressão é gerada no nariz, e onde ela é dissolvida pelo fluxo. 
Primeiro, a pressão e a massa de ar são comprimidas. A pressurização da massa 
de ar gera o fluxo. Isso não ocorre simultaneamente. Esse fenômeno pode ser 
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observado na rinomanometria. Pressão zero e fluxo zero não acontecem ao mesmo 
tempo. Primeiro ocorre a pressão sobre a massa, e depois ocorre o fluxo, de 
maneira que nunca se tem 0 / 0 simultâneamente. Ao gerar pressão, o ar é direcio-
nado através de pequenos canais do nariz como apresentados na Figura	3. Se as 
conchas nasais ou se os esporões septais forem removidos, não se forma pressão 
e, portanto, não haverá formação de um fluxo normal de ar, um fluxo laminar. Se 
a válvula nasal for muito estreita, isso vai aumentar a pressão no início, e conse-
qüentemente o fluxo é direcionado diretamente para o canal. 

Figura	3. Variação geométrica no modelo nasal

Como pode-se observar na Figura	4, é necessário criar pressão nos locais 
onde as setas apontam e depois ela é "aliviada" em direções diferentes e o fluxo é 
direcionado através do nariz. 

Figura	4. Criando pressão
Quando não existem 

essas estruturas de direcio-
namento haverá turbulên-
cia, como se pode ver na 
imagem computadorizada 
a seguir (Figura	 5). Aqui 
podem-se ver as linhas de 
fluxo. A maior parte do 
fluxo de ar passa através 
da região do meato médio, 
mas muito dele também 
é direcionado para cima, 
em direção à região olfa-
tória, que é essencial para 

o bem-estar do paciente. O fluxo aéreo não é muito grande para as regiões onde 
esperaríamos ter um fluxo bem mais intenso, ou seja, no canal inferior da cavidade 
nasal. A remoção dessas estruturas de direcionamento proporciona um nariz vazio, 
sem conchas nasais, sem os esporões ou os desvios septais. O fluxo aéreo, com 
essas cirurgias, será em sua maioria turbulento. Haverá turbulência mesmo em 
condições de pressões baixas, aumentando o trabalho respiratório e dificultando 
a respiração. 
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Figura	5. Linhas de fluxo

Essas estruturas nasais (conchas e septo) também são importantes para que 
a temperatura e a umidade do ar, que está entrando pelo nariz, sejam adequadas, 
caso contrário, o paciente estaria levando ar gelado para seus pulmões. 

Imagine uma molécula! A Figura	6 mostra as linhas de fluxo aéreo através 
das quais a molécula passaria dentro do nariz. Ela não vai de forma imediata ou 
direta para frente, ela segue por linhas curvas, mas ainda assim, o fluxo é laminar. 
Isso não é turbulência, essas são linhas curvas de fluxo laminar. Não devemos 
confundir turbulência com linhas curvas do fluxo laminar.

Figura	6. Linhas curvas de fluxo laminar

Seguindo o trajeto da molécula adiante, fazemos um rastreamento interativo 
da partícula como demonstrado na Figura	7. Podemos entrar no nariz do paciente 
usando óculos 3D para vermos para onde irão as linhas de fluxo. Com uma pistola 
de oxigênio nas mãos podemos disparar moléculas de oxigênio para vermos o 
caminho do fluxo nasal. 
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Figura	7. Rastreamento interativo de partículas
Usando um supercomputa-

dor isso pode ser feito em tempo 
real. Podemos remover parte de 
uma concha nasal e ver o que está 
acontecendo, para onde vão as 
moléculas de oxigênio. Como irá 
mudar o fluxo com a redução da 
concha nasal? Esse modelo nos 
permite a avaliação das linhas de 
fluxo e até mesmo verificar se o 
fluxo aéreo pode melhorar (Fig.	8)    

Figura	8. Dentro do nariz em 3D

Nossos engenheiros desenvolveram o que chamamos de bancada cirúrgica 
(Figura	9	A,	esquerda). Essa figura mostra um cirurgião usando óculos 3D. Ele 
move um dispositivo interativo e assim reduz o tamanho de estruturas dentro do 
nariz (Figura	9	B,	direita). Conduzimos esses experimentos para ver o que acon-
teceria com o fluxo de ar se uma parte da concha nasal fosse removida. 

Figura	9	A. Bancada cirúrgica         Figura	9	B. Simulação de uma incisão sendo feita na concha nasal
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Resumindo esses experimentos básicos:
∙ o nariz NÃO é um cano circular;
∙ as conchas nasais (e	os	esporões	septais)	têm	uma	função	essencial	no	 

 direcionamento do fluxo; 
∙ o fluxo nasal pode ser descrito através de um modelo laminar, sendo, de  

 maneira	geral,	estável. 
Fizemos análises computadorizadas do fluxo em baixa pressão (analisando 

o ciclo respiratório) e verificamos que ele nunca intercepta o ponto 0 fluxo / 0 
pressão. 

Com o protótipo clínico podemos usar dados 3D de qualquer paciente. 
Precisamos apenas dos dados de uma tomografia computadorizada e podemos 
usá-los antes de fazermos uma operação real (Figura	10). 

Figura	10. Protótipo clínico

Após a segmentação temos uma estrutura de, digamos, 4,4 milhões de célu-
las. Todos os cálculos interativos precisam ser feitos 4,4 milhões de vezes. É por 
isso que leva tanto tempo calcular o fluxo; mas como pode ser visto na Figura	
11, e as imagens resultantes são fascinantes já que mostram a distribuição real do 
fluxo. O que apresento a seguir, são meus dados pessoais. Esse é o meu nariz, e 
calculamos como o fluxo passa através dele. Foi interessante ver mais uma vez 
que a maior parte do fluxo passa pela cavidade média.
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Figura	11. Calculando o fluxo de ar dentro do nariz.

A partir desses cálculos de alta resolução aprendemos quão complicado é o 
fluxo de ar através do nariz de um paciente normal. O que apresentei antes eram 
modelos. Esse é o nariz (o meu) de um paciente normal (Figura	12).

Figura	12. Dentro do nariz do autor.
Quando cortamos as linhas de fluxo 

(no modelo no computador) podemos 
observar o diâmetro do nariz e a distribui-
ção da pressão. Eu tenho uma pressão alta 
na válvula nasal, mas ela direciona o fluxo 
de ar durante a respiração normal e não 
sinto nenhuma obstrução. 

Conduzimos um estudo usando um 
corticóide nasal para ver o que ele provoca-
ria na cavidade nasal de um paciente com 
condições prévias de exposição a pólen. 
Os testes de provocação a alérgenos nasais 
foram realizados e também usamos a resso-
nância magnética de alta resolução para a 

cabeça, como base para a visualização em 3D da distribuição espacial do edema da 
mucosa da cavidade nasal, pós provocação alérgica. O objetivo dessa investigação 
foi documentar o efeito protetor do spray nasal de corticóide sobre a exposição a 
alérgenos. Já demonstramos neste capítulo, que é possível ver a diferença no fluxo 
aéreo de um paciente que foi submetido a uma cirurgia. Essas são diferenças de 
milímetros ou de pelo menos 5 mm. Será possível ver o efeito de um corticóide 
nasal sobre a mucosa, uma diferença da ordem de um a dois milímetros? Será pos-
sível demonstrar uma melhora no fluxo após a terapia? 

Foi para isso que fizemos esse estudo com um corticóide nasal.  Foi um 
estudo típico de provocação nasal com alérgeno. O fluxo aéreo nasal do paciente 
foi medido com rinomanometria antes da provocação. Na seqüência, foi feita a 
provocação alérgica e o fluxo aéreo foi medido novamente. Depois, esse mesmo 
paciente foi tratado por um determinado período de tempo com um medicamento 
antialérgico antes de os parâmetros serem avaliados novamente. Assim consegui-
mos demonstrar o efeito antiobstrutivo do corticóide tópico nasal. 
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Todos os dados que apresentei anteriormente vieram de tomografias com-
putadorizadas. Atualmente, esse equipamento possui uma resolução espacial 
menor que 1 mm, o que implica na produção de dados muito claros: 4,4 milhões 
de células com alta resolução. A ressonância magnética não é tão boa, mas se for 
necessário realizar diversas medições em um paciente, essa é a única maneira de 
produzir dados 3D de alta resolução. Foi por isso que construímos nosso modelo 
em cima de dados de ressonância magnética. No começo, nós não sabíamos se o 
modelo funcionaria ou não.

Comentarei, agora, um experimento monocêntrico feito em um paciente com 
rinite alérgica. Fizemos, é claro, a rinomanometria (já que todos têm interesse 
nesses dados); a rinometria acústica e depois a provocação com o alérgeno. Em 
seguida fizemos novamente uma rinomanometria,  uma rinometria acústica e 
avaliamos também os sintomas. Fizemos ao todo quatro ressonâncias magnéticas 
comparando os quatro modelos de pacientes em 3D, antes e após a provocação 
alérgica e antes e após a utilização do spray nasal com corticóide. 

Conseguimos ver canais que são abertos com o tratamento. Esses canais 
conduzem o ar mais facilmente e com isso a região olfatória é ventilada melhor, 
contribuindo para a qualidade de vida do paciente, pois com o tratamento ele con-
segue respirar bem, mesmo na presença do alérgeno. O paciente consegue sentir a 
diferença entre o aroma de um café ou chá, o que não é possível quando o paciente 
é exposto ao alérgeno sem ter feito o tratamento profilático. Esse foi o primeiro 
experimento de provocação alérgica nasal documentado com ressonância magné-
tica; ele provou o conceito e claramente mostrou o efeito anti-obstrutivo do spray 
nasal de corticóide.

Vamos agora seguir adiante, lembrando do conceito de Panta Rhei: tudo flui. 
Avaliamos uma paciente de 63 anos de idade. Usamos para isso um questionário 
sobre a qualidade de vida que foi desenvolvido nos Estados Unidos e adaptado 
para os nossos padrões na Alemanha. Usamos esse questionário, adaptado, roti-
neiramente na clínica. Essa paciente apresentava limitações claras em sua vida 
diária, estava muitas vezes cansada, tinha freqüentemente problemas para dormir, 
tinha dor na face com e sem pressão, era irritável, tinha problemas no trabalho e 
ficava envergonhada quando estava com amigos, tudo isso como decorrência do 
seu problema nasal. Nós perguntamos a ela se fazia algum tratamento para aler-
gia. Ela respondeu que não, mas que era alérgica. Quando fizemos os testes de 
alergia verificamos que ela era alérgica a ácaros da poeira doméstica. Ela contou, 
no entanto, que apesar de não usar medicamento anti-alérgico, estava sempre com 
o nariz entupido e, por esta razão, pingava gotas de descongestionante nasal. Ela 
também comentou que já havia sido operada no nariz. A tomografia computa-
dorizada dessa paciente mostrou que realmente havia sido submetida à cirurgia. 
Ela não tinha um nariz completamente vazio, mas quase. A concha nasal inferior 
havia sido totalmente removida, a concha média tinha sido quase que totalmente 
removida e, ainda assim, ela apresentava problemas e não conseguia respirar 
direito. Quando fizemos a rinomanometria dessa paciente, a 150 Pascal, os resul-
tados estavam maravilhosos. Mas ela estava tendo um problema de turbulência, a 
turbulência que ocorre quando o nariz fica vazio. 
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A cirurgia é sempre inevitável quando o paciente tem problemas graves de 
obstrução? Temos uma tomografia computadorizada de um paciente com um nível 
líquido na cavidade sinual maxilar direita. Este paciente seria candidato à cirur-
gia para esvaziar este líquido? Posso dizer que esses são meus dados próprios de 
uma tomografia e que, 14 dias após o tratamento com o corticóide tópico nasal a 
tomografia ficou perfeita. Acredito que, em muitos casos, mesmo quando vemos 
um nível líquido dentro de uma cavidade sinusal, esta situação pode ser corrigida 
sem intervenção cirúrgica. 

Isso já foi documentado por Valerie Lund e Glenis Scadding 2. Elas conduzi-
ram um estudo muito interessante comparando tratamentos clínicos e cirúrgicos 
para rinossinusite crônica. As autoras verificaram que em muitos casos os resulta-
dos são os mesmos, quer se opere o paciente ou não. Portanto,  é importante dar 
a todos os pacientes a oportunidade de um tratamento clínico com antibióticos, 
corticóide nasal e, em alguns casos, até mesmo corticóide oral e, possivelmente, 
o resultado será tão bom quanto o de uma cirurgia.
Resumo

Para resumir, temos agora modelos virtuais de geometria anatômica; temos 
esses modelos numéricos do fluxo de ar; e temos áreas diferentes de conhecimento 
trabalhando em conjunto. Agora, trabalhando em equipe podemos estabelecer a 
relação entre a anatomia e o conforto do paciente e assim decidir qual é o trata-
mento melhor, e planejar antecipadamente a cirurgia, já que podemos simular 
a operação em um modelo em 3D. Basta ter uma tomografia computadorizada 
(ideal) ou uma ressonância magnética do paciente. É preciso fazer uma segmen-
tação, que é bastante trabalhosa, a reconstrução da superfície, geração da grade e 
depois pode ser feita a simulação e a visualização do fluxo aéreo nasal.

Podemos saber qual é a distribuição espacial da pressão e do fluxo e deter-
minar os pontos de intervenção, mesmo nas conchas nasais, ou apenas identificar 
pólipos e monitorar o resultado. É claro que esse ainda não é um procedimento 
padrão. Esses cálculos requerem tempo, aproximadamente 11 horas em um 
computador rápido. A segmentação automática da ressonância normalmente não 
funciona e deve ser feita manualmente; a da tomografia é um pouco melhor. O 
limite mucosa/ar é muitas vezes difícil de detectar.  Não é como apertar um botão 
e o modelo está pronto. A integração da cirurgia virtual não é tão fácil e para nós 
e a relação entre o fluxo e o conforto do paciente ainda não está totalmente clara. 

Aproveito esta oportunidade para agradecer o trabalho da nossa equipe: 
nosso radiologista, os engenheiros do instituto de aerodinâmica espacial, o pes-
soal de pesquisa do instituto de computação de alta performance e meus colegas 
do instituto de estatística médica. Meu muito obrigado! É um privilégio trabalhar 
com essa equipe!
Perguntas da platéia ao Dr. Mösges
1- Quantas cirurgias de remoção de esporões septais realizei ao longo da minha 
carreira profissional e que não precisariam ter sido feitas se eu tivesse esse mode-
lo? Então eu me pergunto agora: “Será que eu deveria ter prescrito esse spray 
nasal com corticóide, antes de levá-lo para cirurgia?” 
Resposta: Dê a seu paciente a chance de um tratamento clínico medicamentoso 
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antes de fazer a cirurgia. Você deverá ser realmente cauteloso. É claro que no caso 
de pólipos nasais é necessário ser bastante agressivo. 
2- E quanto à sua experiência com crianças? 
Resposta: Uma coisa boa com relação aos pacientes pediátricos é que normalmen-
te não agimos de maneira tão agressiva como fazemos com adultos, e pólipos não 
costumam ser um problema tão freqüente em pediatria, exceto em um subgrupo de 
doenças (ex. fibrose cística ou mucoviscidose). Confesso que até agora ainda não 
testamos este modelo em crianças. É mais complicado fazer uma tomografia com-
putadorizada em uma criança, por isso que estamos tão felizes de termos modelos 
com base na ressonância magnética, pois agora o mundo da otorrinolaringologia 
pediátrica está aberto para nós. Com dados de ressonância magnética podemos 
construir modelos de fluxo nasal para crianças.
3- Quando você usa o spray nasal de corticóide por 14 dias e a criança não res-
ponde, qual é sua conduta? Quando sugerimos aos pais uma turbinectomia eles 
não aceitam. Portanto, o que fazer quando a criança não melhora após o trata-
mento com o spray nasal de corticóide, por exemplo?
Resposta: Nem sempre trato as crianças logo de início com um corticóide nasal. O 
que faço, que fiz ontem quando meu nariz foi exposto ao pólen de grama, chegan-
do aqui em São Paulo, para ter um efeito mais rápido, associo um corticóide nasal 
com um anti-histamínico tópico nasal. Existem no mercado diversos anti-histamí-
nicos nasais, como a azelastina, por exemplo. As crianças muitas vezes não gostam 
do spray porque ele tem um gosto amargo. Existem outros, a levocabastina, por 
exemplo, é vendida na Europa e as crianças aceitam melhor. Eu normalmente asso-
cio duas modalidades de tratamento, corticóides nasais e anti-histamínicos nasais 
e,  se isso não ajudar, adiciono um anti-histamínico oral ou até mesmo um antago-
nista de leucotrienos e isso normalmente funciona. Mensagem final: antes de fazer 
a cirurgia, dê ao seu paciente pelo menos quatro semanas de um tratamento clínico 
medicamentoso, melhor ainda, três meses.
4- Sua apresentação foi realmente excelente, mas gostaria de saber sua opinião a res-
peito do uso da medida do pico de fluxo (peak flow) inspiratório nasal para a avalia-
ção de crianças pequenas. Não apenas crianças pequenas, mas de crianças em geral.
Resposta: Fizemos um estudo em pacientes com e pacientes sem pólipos usando 
esse medidor de pico de fluxo nasal. Em pacientes com obstruções graves a medi-
da foi mais confiável do que a rinomanometria. Dados semelhantes também foram 
publicados por Riechelmann no periódico Laryngoscope.
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