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Resumo
Rinolitíase é uma formação calcárea rara situada no interior das fossas nasais. Geralmente apresenta-se acompanhada de rinorréia puru-
lenta e obstrução nasal. Porém, outros sintomas como epistaxe recorrente e cacosmia podem estar presentes. O diagnóstico é realizado
por meio de exames nasais endoscópicos e tomografia computadorizada (TC) associados à alta suspeita clínica. O tratamento consiste
na sua remoção e antibioticoterapia. Neste artigo os autores descrevem o caso de um rinolito de grandes dimensões, assintomático, em
indivíduo do gênero masculino, 17 anos, descoberto em exame de tomografia de feixe cônico realizada após observação de uma radio-
grafia panorâmica.

Descritores: Rinolitíase; Tomografia computadorizada de feixe cônico; Radiografia panorâmica

Abstract
Rhinolithiasis is a rare calcareous formation located within the nasal fossae. It is usually accompanied by purulent rhinorrhea and
nasal obstruction. However, other symptoms such as recurrent epistaxis and cacosmia may be present. The diagnosis is made through
endoscopic nasal exams and computed tomography (CT) associated with high clinical suspicion. The treatment consists of its removal
and antibiotic therapy. In this paper, the authors describe the case of a large, asymptomatic, rhinolith in a 17-year-old male, discovered
on a conical beam tomography scan performed after a routine panoramic radiograph.

Descriptors: Rhinolithiasis; Cone beam computed tomography; Panoramic radiography

Introdução
Rinolitos são massas calcárias encontradas eventual-

mente no interior das fossas nasais. Resulta da deposi-
ção de sais em torno de um corpo estranho intranasal
endógeno ou exógeno, tais como solidificação de
muco, detritos ou objetos estranhos.1 São raros e geral-
mente relatados na literatura em estudos de caso
único.1-3 A radiografia panorâmica é o exame de ima-
gem mais solicitado pelo cirurgião-dentista na prática
odontológica, principalmente para início de um trata-
mento. Porém dificulta a interpretação de algumas le-
sões devido a distorção inerente à técnica. Destarte,
orientamos o profissional a indicar o exame correto no
caso de suspeita de rinolito.

Revisão da literatura
A incidência relatada de rinolitíase é de 1 em 10.000

pacientes.4 Os sintomas mais comuns da rinolitíase são
rinorréia purulenta e obstrução nasal. Outros sintomas
descritos são mau hálito, epistaxe recorrente, dispnéia,
cacosmia, cefaléia,  anosmia e epífora.1,5-8 Os sintomas
simulam outras patologias otorrinolaringológicas como
sinusopatias, rinites alérgicas e rinofaringites virais le-
vando a diagnósticos imprecisos.5 Porém, sintomas
como halitose e mais raramente erosão do seio maxilar
ou perfuração do palato, dor nos dentes incisivos cen-
trais superiores podem estar presentes, sendo estes úl-
timos decorrentes da isquemia e necrose local causada
pela pressão do rinolito sobre a parede dessas estruturas9.

Exames nasais endoscópicos e tomografia computado-
rizada (TC) revelam que a rinolitíase pode estar acom-
panhada por sinusite, vestibulite crônica, rinite alérgica,
desvio de septo e carcinoma de células escamosas1.
Complicações relatadas incluem perfuração septal, os-
teomielite frontal e, raramente, formação de abscesso
epidural.4

A fisiopatologia do rinolito é controversa. Se ocorrer
a introdução de corpos estranhos anteriormente nas
fossas nasais (geralmente por crianças) ou alcançarem
as narinas através da rinofaringe e coanas, durante epi-
sódios de vômitos, espirros ou engasgos são classifica-
dos como exógenos. Os objetos de origem vegetal são
os mais comuns (semente de frutas, feijões, fibra de al-
godão, cortiça e madeira). Quando são formados pela
calcificação de fragmentos do próprio indivíduo nas
fossas nasais (raízes dentárias, seqüestros ósseos, coá-
gulos, descamação epitelial e crostas purulentas) podem
ser classificadas como endógenos.9

Em geral, as mulheres são mais acometidas que os
homens sendo a maior incidência entre a terceira e
quinta década de vida.1-3,6-9 Porém, alguns relatos ocor-
reram em homens ou na mesma proporção homem-
mulher e 1ª década.5 A ocorrência unilateral é consi-
derada mais comum, sendo quatro casos de rinolitíase
bilateral já descritos na literatura.3,4,7,9,10 Sua coloração
é cinza ou negra, mais ou menos arredondado, seu ta-
manho, peso e composição são variáveis.6
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A localização mais freqüente é geralmente o terço
médio das fossas nasais, especificamente na sua porção
inferior, na base da fossa nasal. A maioria dos relatos
ocorreram na fossa nasal direita.3,4,7,9,10,11 Os rinolitos
são incomuns em pacientes pediátricos, ao passo que
corpos estranhos nasais são freqüentemente encontra-
dos em crianças.6 Na maioria das vezes as crianças
omitem a introdução de corpos estranhos no nariz, te-
mendo uma repressão dos familiares. Dessa forma, há
uma maior possibilidade destes corpos estranhos virem
a se transformar em rinolitos nos adultos.6

Às vezes o rinolito pode ser assintomático, sendo en-
contrado em exames complementares de rotina como
radiografia panorâmica ou outras radiografias dentá-
rias.2,5,9 A tomografia computadorizada revela presença
de imagem com densidade cálcica no interior da fossa
nasal e pode ser usada para diagnosticar o rinolito.6,10

O exame radiológico da face (radiografia e Tomografia
Computadorizada dos seios paranasais) pode contribuir
para o diagnóstico definitivo, localização exata, tama-
nho do rinolito, além de avaliar possíveis compli -
cações.6,10 A endoscopia nasal rígida é o método mais
importante a ser utilizado no diagnóstico e tratamento.1

Além da utilização destes exames o alto índice de sus-
peição clínica é necessário para o diagnóstico.6 O tra-
tamento envolve a remoção do rinólito e o uso de an-
tibioticoterapia apropriada para controlar a infecção
local. A retirada pode ser sob anestesia local, mas que
em crianças e na presença de complicações a retirada
deve ser feita sob anestesia geral. 4,5

Relato de caso
Paciente 17 anos, gênero masculino, compareceu à

clínica de Imaginologia Odontológica para realizaçao
de uma tomografia computadorizada de feixe cônico.

Anteriormente a este exame o paciente realizou uma
radiografia panorâmica para planejamento ortodôntico
onde o cirurgião-dentista observou uma imagem ra-
diopaca de dimensões semelhantes a um dente acima
das raízes dos molares e pré-molares superiores do lado
esquerdo (Figura 1). Sob a hipótese de dente incluso
solicitou-se o exame de tomografia computadorizada
de feixe cônico da maxila. 
Nas imagens da tomografia computadorizada de feixe

cônico ( fov 8x5cm; 90kV, 4mA, 857mGy.cm2) obser-
vou-se estrutura hiperdensa de densidade calcárea no
interior da fossa nasal esquerda, situada no terço inferior
e medindo 16mm de comprimento por 10mm de altura
e 13mm de largura (Figura 2 – 2A, 2B, 2C). O referido
corpo estranho causou elevação do corneto nasal infe-
rior.
As reconstruções tridimensionais evidenciaram o

corpo estranho quanto à forma, dimensão e localização
no interior da fossa nasal esquerda (Figura 3). Formu-
lou-se a hipótese diagnostica de rinolito. 
Ao ser questionado sobre sintomas o paciente relatou

nao apresentar qualquer tipo de sinais e sintomatologia
e nao soube dizer se havia introduzido acidentalmente
quando criança algo no nariz. O paciente foi encami-
nhado ao otorrinolaringologista para tratamento da le-
são.

Discussão 
Nosso relato corroborou as opiniões da literatura por

ser unilateral. Embora a literatura apresente mais casos
no gênero feminino este ocorreu no gênero masculino
não confirmando predileção por gênero. Enquanto a
maioria dos rinolitos situam-se na fossa nasal direita,
este foi diagnosticado do lado esquerdo do pa-
ciente.1,3,4,6,7-9,11 Não foi encontrada justificativa pela
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Figura 1. Radiografia panorâmica revelando imagem radiopaca na região posterior de maxila, acima dos dentes pré-molares e molares
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Figura 2. Tomografia computadorizada de feixe cônico. Cortes Co-
ronais (2A) revelando imagem de densidade calcárea adjacente
ao soalho da fossa nasal esquerda causando elevação da corneto
nasal. Cortes Sagitais (2B) e Axiais (2C) exibindo imagem hiper-
densa na porção média da fossa nasal esquerda com 16mm de
comprimento, 10mm de altura e 13mm de largura

Figura 3. Reconstrução tridimensional. Corpo estranho hiperdenso
no interior da fossa nasal esquerda
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maior ocorrência de rinolitíase no lado direito. Mas
baseados na fisiopatologia do rinolito que se desenvolve
a partir da introdução de um corpo estranho na cavi-
dade nasal e a maioria dos indivíduos serem destros,
estes levariam o corpo estranho com a mão direita ao
interior da fossa nasal do mesmo lado, nos encorajando
a sugerir isto como uma hipótese dos episódios ocor-
rerem muito mais no lado direito. Neste episódio o pa-
ciente confirmou ser destro, porém não se lembrava
de ter inserido corpo estranho no interior do nariz
quando criança.
Sua localização está de acordo com a literatura, ou

seja, adjacente ao soalho da fossa nasal e entre base
da cavidade e corneto nasal inferior.3,4,7,9-11. A idade de
17 anos do paciente deste artigo se enquadra na vasta
faixa etária revista.1,3,7,8,10

Embora a maioria dos rinolitos estejam associados à
sintomatologia como rinorréia fétida unilateral, obstru-
ção nasal, epistaxe, cefaléia, cacosmia, 1,3-6,9 neste caso
foi assintomático e observado como corpo estranho ou
dente incluso em exame radiográfico panorâmico para
tratamento ortodôntico, e posteriormente confirmado
em exame de tomografia computadorizada de feixe cô-
nico solicitada pelo cirurgião-dentista que interpretou
o primeiro exame.2,5,6,9,10 Isto reforça a importância de
exames radiográficos como a panorâmica antes de um
tratamento odontológico, que somada ao custo acessí-
vel e baixa dose de radiação torna-a imprescindível na
prática da Odontologia. 

Conclusão 
Diante da hipótese de rinolito, a tomografia compu-

tadorizada cone beam, pode ser o exame complementar

de eleição para uma análise minuciosa da extensão e
localização do rinolito também por sua acessibilidade
e menor dose de radiação, quando comparada a outros
exames tomográficos. 
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