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Sinuzita în pediatrie este mai puțin 
obişnuită la copii mici (5-10% dintre infecţiile 
respiratorii superioare). Lipsa unor criterii 
diagnostice clare şi înţelegerea insuficientă a 
particularităţilor anatomice ale bolii concură 
la această situaţie. Complicaţiile orbitare 
sunt principalele simptome de ale sinuzitei 
pediatrice. Evoluţia bolii este mai acută 
la copiii mici comparativ cu cei mai mari. 
Complicaţiile intracerebrale sunt rare (10% 
dintre cazuri), însă ameninţătoare de viaţă. 
Sinuzita cronică în pediatrie este un subiect 
discutabil.

Semnele clinice ale sinuzitei pediatrice sunt, 
cel mai frecvent, greu de distins de cele ale 
celorlalte infecţii respiratorii. Dintre acestea, 
cefaleea pare semnul cel mai puţin specific 
pentru sinuzită. Diagnosticul este susţinut, în 
principal, de o sumă de semne şi simptome pe 
fondul unei boli cu evoluţie particulară.

Imagistica rămâne cel mai bun instrument 
complementar de diagnostic, dar interpretarea 
rezultatelor ar trebui facută întodeauna 

în context clinic, niciodată separat. Poate 
fi folosită, de asemenea, în monitorizarea 
pacientului.

Abordarea multidisciplinară a pacientului 
pediatric cu diagnostic posibil de sinuzită 
este obligatorie, din cauza eventualelor 
complicaţii orbitare şi intracerebrale. 
Evaluarea oftalmologică, neurologică şi 
neurochirurgicală poate prevenii morbiditatea 
asociată sinitei pe termen lung şi ajută în 
diagnosticul diferenţial al altor afecţiuni.

Tratamentul sinuzitei pediatrice este în 
principal medical și are succes în 95% dintre 
cazuri. Chirurgia se adresează cazurilor cu eșec 
medical sau formelor de boală fulminantă. 
Tehnica chirurgicală / abordarea trebuie 
adaptată la fiecare circumstanţă anatomică. 
Sunt utile atât abordul endoscopic, cât și 
cel extern, dacă asigură drenajul eficient al 
sinusului implicat. 

Concluzie: Sinuzita pediatrică rămâne o 
provocare, iar opţiunile de tratament trebuie să 
fie particularizate la fiecare pacient.

Impactul clinic și chirurgical
al sinuzitei la pacientul pediatric
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Pediatric sinusitis is uncommon in 
young chidren (5-10% of upper respiratory 
infections). Lack of consistent diagnostic 
criteria and poor anatomic understanding 
of the disease account for this situation. 
Orbital complications are the main presenting 
symptom of pediatric sinusitis. The disease 
course seems more acute in young children 
when compared with older ones. Intracerebral 
complications are rare (10% of cases) but life 
threatening. Chronic sinusitis in children is 
debatable. 

Clinical signs of pediatric sinusitis are often 
common and hard to distinguish form other 
infectious respiratory diseases. Headache 
seems the least specific sign for the disease. 
Diagnosis is mainly sustained by an assembly 
of symptoms and signs in a particular course 
of a disease. 

Imagistics remain the best complementary 
diagnostic tool, but their interpretation should 
always be analyzed in a clinical context and 

never alone. They can also be used for patient 
monitoring. 

Multispecialty approach of a pediatric 
patient with possible sinusitis is mandatory 
because of possible orbital and intracerebral 
complications. Opftalmologic, neurologic 
and neurosurgical evaluations can prevent 
long term sinusitis related morbidity and 
differentiate the disease from other medical 
conditions. 

Pediatric sinusitis management is mainly 
medical and can succeed in 95% of cases. 
Surgery is reserved for medical approach 
failure or fulminant course of the disease. 
Surgical technique/ approach should be 
adapted to each anatomical circumstance. 
Both endoscopic and external approaches are 
useful, if they ensure proper drainage of the 
involved sinuses. 

Conclusion: Pediatric sinusitis remains a 
challenge and treatment options should be 
tailored to each patient. 

Clinical and surgical impact
of pediatric sinusitis in patient care
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