Trauma e Estenose Laríngeos
Trauma laríngeo

Introdução
A laringe é essencial pra manutenção da respiração, fonação e proteção da via aérea,
portanto um trauma nessa região pode ser devastador. Os traumas laríngeos são raros e
apresentam somente 1/30000 casos nos atendimentos de emergência (USA) e 1% de todos
os traumas contusos. Predomina em homens adultos jovens.
Protocolos padronizados foram desenvolvidos para guiar uma avaliação precisa e
identificação de lesões que requerem intervenção cirúrgica. Diagnóstico e tratamento
precoces são primordiais para prevenir conseqüências desastrosas.

Mecanismos de proteção da laringe
1. Estrutura laríngea de cartilagens hialinas móveis, com relativa elasticidade.
2. Músculo esternocleidomastoideo: proteção lateral.
3. Coluna vertebral: proteção posterior.
4. Mobilidade laríngea: o movimento vertical e lateral permite que a laringe “fuja” do
trauma.
5. Flexão cervical: contato mento-esterno com a interposição mandibular, associado à
elevação dos ombros com proteção das cinturas escapulares.
6. Crianças - têm pescoço mais curto, laringe mais alta e mais flexível sendo menos
propensas a fratura laríngea.

Tipos de traumas
I. TRAUMAS FECHADOS
São os mais freqüentes dos traumas de laringe, corresponde a 80 a 85% dos traumas
de laringe. A principal causa é acidente de automóvel, com o mecanismo clássico de
hiperextensão cervical com trauma contra alguma parte saliente. Pode ser prevenido com o
uso de cinto de segurança de três pontos.
Causa menos importante são quedas, agressões, tentativa de suicídio, e esportes como
karatê, rúgbi e baseball.
Lesões laríngeas
1. Comoção laríngea - manifestações locais e sistêmicas sem lesão macroscópica
importante. Porém não menos graves, visto que um trauma em região de membrana tireohioidea pode desencadear estímulo bulbar provocando laringoespasmo, síncope e até
parada cardíaca.
2. Contusão laríngea - secundária a traumas moderados, inexiste fratura ou
luxação.Podem ser:
• pré-laríngeas - equimose, escoriações cutâneas, edema, hematomas, ruptura de mm
infra-hiodeos.
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• endolaríngeas - hematomas e edemas em espaços dissecáveis (subglote, bandas
ventriculares), roturas ligamentares e musculares (tireoaritenoideo).
3. Fraturas, luxações ou desinserção laringo-traqueal:
• Fraturas: sempre merece ao mínimo observação, visto que qualquer fratura pode se
acompanhar de descolamento mucoso e evoluir com edema importante. A tireóide é
acometida em 60% das vezes (geralmente mediana ou paramediana), a cricóide em 13%
(porém mais graves), e ambas em 27% dos casos.
• Luxações: geralmente se associam com fraturas, as mais comuns são
cricoaritenoidea e cricotireoidea.
• Desinserção laringo-traqueal: rara, porém de alta mortalidade, geralmente ocorre
com fratura anterior de cricóide e da parte superior da lâmina cricóide e desinserção
traqueal, com a traquéia se alojando 3cm abaixo, retroesternal. Pode ocorrer em 2 tempos,
quando a camada adventícia se mantém intacta (podendo se romper a qualquer momento).
Lesões associadas
A. Vasculares - suspeitar principalmente em função do trajeto da lesão. Podemos
dividimos o pescoço em 3 regiões:
• zona I: entre clavícula e cricóide.
• zona II: entre cricóide e ângulo da mandíbula.
• zona III: entre ângulo da mandíbula e base do crânio.
Lesões vasculares são mais comuns em lesões da zona I.
B. Coluna cervical - fraturas podem ser suspeitas à palpação, e confirmadas com Rx e TC.
C. Pares cranianos - mais comum lesão dos pares IX, X, XI e XII, atentar em particular
para nervo laríngeo recorrente e superior.
D. Sistema digestivo - ocorre em 33 a 50% de traumas abertos.
E. Lesões faciais - em particular fraturas mandibulares, em que pode ocorrer queda da
língua piorando a dispnéia.
II. TRAUMAS ABERTOS
Mais raros que traumas fechados, representam 15 a 20% dos traumas laríngeos,
associados à violência urbana, têm mostrado tendência a aumentar.
Em lesões por armas brancas, geralmente ocorre secção de regiões com menos
resistência: músculos infra-hioideos, membrana cricotireoidea, membrana tireo-hioidea,
traquéia. Feridas por degolação geralmente são suprahiodeas.
A secção da membrana tireo-hioidea pode se acompanhar de secção de epiglote, com
potencial risco de lesão de n. laringeo superior.
Traumas penetrantes são desafiadores, devido mais de 30% dos pacientes terão
múltiplas estruturas lesadas.
Lesões por arma branca têm alto potencial de atingir grandes vasos, geralmente com
morte imediata. Tais lesões são mais fáceis de se delimitar, em relação a ferimentos por
projétil de arma de fogo (FAFs), e dificilmente acometem hipofaringe e esôfago.
Quanto aos FAFs, têm lesões mais complexas, com difícil delimitação, pequena lesão
cutânea externa, lesões complexas internamente, e freqüentemente lesões associadas.
O fator mais importante é a velocidade do projétil, que varia conforme a arma utilizada
e a distância do disparo. A entrada do projétil causa uma cavidade permanente ao redor de
seu trajeto, que pode ter até 4 vezes o seu diâmetro. A cavidade temporária é criada 5 a
2

10ms após a passagem do projétil, e pode ter até 30 vezes o diâmetro do projétil (a
depender da energia cinética), explicando a ocorrência de lesões à distância.
III. LESÕES NÃO TRAUMÁTICAS
Lesões provocadas por inalantes podem decorrer de aspiração de ar superaquecido,
principalmente em ambientes fechados. Essas lesões estão na maioria das vezes
relacionadas com acometimento em outras regiões do corpo tais como face e tórax. Deve-se
realizar a intubação antes da reposição volêmica, pois o edema que se instala é muito
intenso e pode levar a insuficiência respiratória.
A ingestão de substâncias cáusticas ocorre principalmente na população pediátrica,
mas também entre os adultos que tentam o suicídio. A laringe nesses casos pode ser
acometida por contato direto ou principalmente por regurgitação.

Quadro clínico dos traumas laríngeos
Devemos perguntar dados de história sempre que o paciente estiver consciente
(local do acidente, mecanismo de trauma e tempo decorrido até o atendimento médico).
Os sinais e sintomas mais comuns da lesão traumática de laringe são:
- alteração de voz (mais comum) - pela modificação da arquitetura da laringe ou
pela obstrução do fluxo aéreo por massas (hematoma ou edema). Paresia de prega vocal
pode ocorrer por lesão do nervo laringeo recorrente ou por deslocamento da junção cricoariténoide, causando voz fraca ou soprosa.
- tosse - pouco comum em trauma fechado, pode ser produtiva com sangue
(desconfiar de lesão mucosa), pode ocorrer por aspiração salivar.
- disfagia - com ou sem hipersalivação.
- dor/odinofagia - ocorre por mobilização da laringe lesada ou por lesão de
hipofaringe.
- dispnéia - imediata ou tardia, irá modificar a conduta. Tentar diferenciar etiologia
pulmonar (acúmulo de sangue ou de saliva, pneumotórax), de causa local laríngea (com
estridor).
- estridor laríngeo - O estridor pode ocorrer por paralisia bilateral das pregas vocais,
paralisia unilateral com edema de glote/subglote ou mesmo no edema importante com
pregas preservadas.
- aspiração - surge por imobilidade de uma ou ambas as pregas vocais. Apesar de
não ser clinicamente aparente no período imediato do pós-trauma, isto pode tornar-se muito
evidente e incômodo no seguimento.
Exame físico:
1. Inspeção - atentar para escoriações cutâneas, equimose, hematomas, perda de
proeminência cartilaginosa, deformidades.
2. Palpação - de forma suave, procurar superfícies cartilaginosas, dor à palpação e
à mobilização laríngea (sugerem fratura) e enfisema subcutâneo (sugere presença de fratura
e indica solução de contigüidade com vias respiratórias- procurar também pneumotórax e
pneumomediastino).
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Classificação
Shaefer (modificado por Fuhmann) – divide em 5 estadios:
• I - hematomas e lacerações endolaríngeas mínimas, ausência de fratura e alteração de trato
respiratório mínimo.
• II - edema, hematoma ou lesões menores de mucosa, sem descobrimento de cartilagens,
alteração de trato respiratório de grau variável, sem fraturas.
• III - grande edema,lacerações mucosas graves,descobrimento de cartilagem, fraturas,
imobilidade laríngea, alteração de trato respiratório de gravidade variável.
• IV - estadio III com rotura anterior da laringe ou fraturas laríngeas instáveis e cominutivas
(mais que 2 linhas de fraturas).
• V - desinserção laringo-traqueal.
Exames complementares
Radiografia
Em cerca de 10 a 15% dos casos com lesão cervical encontramos o Rx normal.
A radiografia cervical pode mostrar as seguintes alterações: fratura de osso hióide e
cartilagem tireóide, deslocamento posterior da epiglote e fratura de cartilagem cricóide.
Devemos atentar para a visualização de todas as vértebras cervicais e a transição de
C7 e T1. A distância entre as vértebras e a coluna aérea deve ser de 5 mm (entre C1 e C3) e
equivaler a 2/3 de um corpo vertebral no adulto e um corpo vertebral na criança (entre C4 e
C7). Devemos observar o alinhamento anterior e posterior com desvios aceitáveis de até 3
mm, observando o canal medular, partes moles e coluna aérea.
A radiografia de tórax deve ser realizada à procura de complicações pulmonares, em
especial pneumotórax e de pneumomediastino.
Endoscopia laríngea
A endoscopia pode piorar a obstrução aérea por edema ou por hematoma, e por isso
deve ser evitada na avaliação inicial, sendo preferido a avaliação através do fibroscópio
flexível.
Após o exame inicial e tendo assegurado a via aérea, recomenda-se a avaliação
endolaríngea das lesões. A disseminação do uso do fibroscópio nos últimos anos tem
permitido grande facilidade na avaliação não cirúrgica da laringe lesada. Porém, devemos
atentar ao exame do paciente não intubado, pois um trauma discreto pode precipitar uma
emergência respiratória.
A laringe deve ser examinada quanto a hematomas (calculando seu volume e
localização), exposição de cartilagem, edema, laceração mucosa, avulsão de corda vocal,
herniação intraluminal de gordura pré-epiglótica, sangramento, encurtamento anteroposterior de cordas vocais e mobilidade das aritenóides durante a respiração e fonação
(mobilidade limitada indica deformidade estrutural ou deslocamento da aritenóide,
enquanto que a completa imobilidade sugere lesão do nervo laríngeo recorrente).
Laringoscopia direta
Esse exame deve ser evitado no diagnóstico inicial dos traumas laríngeos, pois além
de não acrescentar informações à avaliação endoscópica, pode causar danos à via aérea e
precipitar uma traqueostomia de urgência.
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Tomografia Computadorizada
Trata-se do exame de escolha para a avaliação do esqueleto cartilaginoso da laringe
de forma não invasiva, orientando na seleção de pacientes que podem evoluir bem sem a
necessidade de intervenção cirúrgica. Em pacientes assintomáticos com exame físico sem
alterações e aqueles com lesões cirúrgicas óbvias, como exposição de cartilagem, fraturas
desalinhadas e laceração de mucosa, a tomografia adiciona pouco à conduta pré-operatória.
A principal indicação ocorre quando se suspeita de lesão laríngea pela história e
exame físico, mas não há evidências óbvias para uma intervenção cirúrgica. Nesta categoria
estão incluídos pacientes com apenas uma lesão ou um sinal como rouquidão e pequenos
achados no exame laríngeo. A tomografia computadorizada pode, nestes casos, confirmar a
presença de lesões de forma não invasiva e sem o uso de anestesia. Pode identificar o
deslocamento mínimo da cartilagem tireóide da linha média e fraturas nas lâminas laterais
da tiréoide que são imperceptíveis e minimamente sintomáticas e que se não forem
reconhecidas e tratadas, podem levar a distúrbios fonatórios de longa duração (devido ao
rompimento dos mecanismos valvares da laringe normal).
Ressonância nuclear magnética
Esse exame, apesar de mostrar nitidamente os tecidos moles da laringe, deve ser
evitado na avaliação diagnóstica inicial, pois é muito demorado e necessita de muita
colaboração do paciente (apnéia prolongada).
Angiografia
Mais indicada em lesões penetrantes das zonas I e III, em pacientes
hemodinamicamente estáveis e sem problemas respiratórios. É o exame padrão-ouro para
avaliar lesão vascular e pode ser terapêutico (embolização). Em alguns centros, a
ultrassonografia duplex tem substiuído a anguiografia devido baixo custo e acurácia em
identificar lesões passíveis de reparo cirúrgico.

Conduta
A prioridade na chegada do paciente à sala de emergência é o restabelecimento da
via aérea.
Caso o paciente se apresente em respiração espontânea, estável hemodinamicamente
e sem lesões que obriguem à intervenção cirúrgica podemos optar por observá-lo. Entre os
pacientes desta categoria estão aqueles que apresentam mínimas lacerações mucosas, não
envolvendo a comissura anterior e fraturas não desalinhadas da cartilagem tireóide, sem
exposição da mesma. Hematomas pequenos devem ser controlados da mesma maneira.
A grande dificuldade nestes casos está em quando intervir, sabendo que a região é
altamente propensa a complicações obstrutivas.
A intubação orotraqueal deve ser evitada a todo custo, uma vez que pode causar
avulsão de tecidos, laceração mucosa, falso trajeto ou completar uma desinserção laringotraqueal incipiente.
A traqueostomia com anestesia local, e sem hiperextensão cervical é a técnica de
escolha.
Cuidados devem ser tomados para se evitar a manipulação e a movimentação
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cervical (sempre se coloca o colar cervical). Após o estabelecimento da via aérea devemos
observar os movimentos respiratórios e obter um acesso venoso calibroso.
Em casos de pneumoperitônio por lesões esofagianas deve-se passar SNG. Os
diagnósticos das lesões só podem ser realizados em paciente com seus parâmetros
controlados e estáveis.
Deve-se realizar observação intensiva por no mínimo 24-48 hs, oxímetro de pulso
continuamente, nasofibroscopias seriadas, decúbito elevado para diminuir edema, orientar
repouso vocal, oferecer O2 úmido, tratamento profilático para refluxo gastroenteral e
instituir antibioticoterapia (prescritos quando há quebra da integridade da mucosa). O uso
de corticóide, embora não totalmente aceito, vem apresentando bons resultados na evolução
clínica desses pacientes por reduzir a formação de tecido de granulação e fibrose.
Inicialmente devemos manter o paciente em jejum e após um certo período, a dieta
pode evoluir para líquida com suplemento endovenoso. Evitar a passagem de sondas, pois
elas podem levar a lesões adicionais indesejáveis.
Indicação de tratamento cirúrgico:
• lesões que envolvam a comissura anterior, exposição de cartilagem, múltiplas fraturas,
fraturas desalinhadas da cartilagem tireóide, fraturas que causem comprometimento da via
aérea, fraturas da cartilagem cricóide que levem à paralisia completa ou parcial de pregas
vocais, aritenóides deslocadas, lacerações mucosas extensas, encurtamento das cordas
vocais, avulsão da epiglote, grandes hematomas.
O tratamento consiste em exploração cirúrgica aberta e reparo das lesões. O
tratamento cirúrgico inicia-se com a obtenção de uma via aérea permeável. A
traqueostomia com o paciente acordado sob anestesia local é o método mais conservador e
seguro.
Atualmente a tendência é tentar o reparo precoce (primeiras 24 horas) das lesões
mucosas, evitando o inconveniente de manter lesões abertas em região contaminada.
Lesões abordadas precocemente teriam melhor recuperação vocal em longo prazo.
O reparo por via endoscópica não é indicado. A exploração da laringe deve ser feita
por via externa e pode se iniciar com a elevação de um flap em avental subplatismal até o
osso hióde ou através de uma incisão transversal no ponto médio cervical anterior
(semelhante a tireoplastia). O músculo é separado na linha média e afastado lateralmente.
Após a elevação do pericôndrio da cartilagem tireóide até 5 a 10 mm. lateralmente à linha
média, procedemos a laringofissura (tireotomia em linha média com auxílio de serra ou
bisturi de lâmina para penetrar na luz da laringe) associada à incisão transversal da
membrana cricotireoidea com o intuito de ampliar a exposição.
O reparo das fraturas do esqueleto cartilaginoso pode ser realizado com fio não
absorvível, fio de aço ou placa, sempre removendo todos os fragmentos de cartilagem. Para
evitar lesão subseqüente em mucosa não devemos apertar os pontos das suturas até que
todas as fraturas estejam reduzidas. Todas as lacerações são meticulosamente suturadas
com fios absorvíveis (Catgut cromado 4.0), sendo a enxertia realizada apenas quando o
fechamento em primeira intenção não for possível. O uso de cola de fibrina para substituir
as suturas em moldes animais tem apresentado resultados muito animadores.
Em casos de fraturas do osso hióide (comuns em traumas localizados e fugazes
como baseball e karatê) no qual as espículas ósseas estejam causando dor, está indicada a
retirada desses fragmentos. A avulsão da epiglote ou da corda vocal pode ser tratada através
da sutura destas ao pericôndrio externo da tireóide. Os hematomas, quando volumosos,
devem ser drenados.
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• Moldes (stents)
As indicações da utilização de moldes laríngeos nas lesões traumáticas são
controversas devido risco aumentado de infecção e granulação. Os moldes são
recomendados nas lesões envolvendo a comissura anterior, nas fraturas cominutivas da
cartilagem tireóide, nas grandes lacerações mucosas para pressionar o enxerto contra a área
cruenta e nos casos onde a arquitetura da laringe não se mantém com a fixação das fraturas.
A escolha do tipo de molde varia desde dedeiras preenchidas com espuma de
borracha até os modernos moldes de Silastic. Os moldes devem ser adaptados à laringe para
evitar lesões associadas na mucosa e devem se estender desde a falsa prega vocal até o
primeiro anel traqueal, mantendo assim, estabilidade e evitando posteriores adesões
intraluminais. Deve ser fixado de tal maneira que a sua retirada seja facilmente realizada
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por via endolaríngea.
Os moldes devem permanecer o mínimo tempo necessário, sendo o período de 10 a
14 dias o mais adequado
• Reconstrução cirúrgica
A reconstrução da comissura anterior, com ou sem o uso de moldes, é realizada
suturando-se a prega vocal com o pericôndrio externo. A sutura da comissura anterior é
importante para a manutenção da forma escafóide e para preservar a fonação normal.
A tireotomia é fechada através de suturas permanentes. Coloca-se dreno local e
realiza-se a sutura da pele. Nos casos mais graves, com lesões extensas e onde o uso de
molde não mantém a arquitetura normal da laringe, deve-se aventar a possibilidade de
laringectomia parcial ou mesmo total nos casos extremos.
• Placa fixadora
Placas compostas de titânio, comumente usadas em fixação de fraturas
mandibulares, hemilaringectomias e tireoplastias. Sua eficácia em fixar seria contestada
pelo fato que a cartilagem não é tão rígida quanto o osso, além do alto custo.
Os autores que defendem este método ressaltam que permite procedimentos
endolaríngeos (pois permite estabilidade imediata) , preserva o diâmetro antero-posterior no
nível glótico, tem bons resultados em defeitos amplos e em fraturas cominutivas. Em
alguns trabalhos mostrou taxa de rejeição pequena, e taxa nula de infecção no pósoperatório.
Cuidados pós-operatórios
Deve-se introduzir antibiótico por sete dias, manter o decúbito elevado para
diminuição do edema e sonda nasogástrica por 5 a 10 dias. A deambulação do paciente
deve ser estimulada e realizada o mais rápido possível. Nos casos de uso de molde deve-se
programar a retirada no máximo em 14 dias e a decanulação assim que o molde é retirado.
Logo após a retirada do molde, podemos utilizar o laser para ressecar eventuais
estenoses e tecidos de granulação.
O seguimento é feito por 12 meses para observar e intervir nas possíveis estenoses
que venham a ocorrer. O uso de medicação anti-refluxo é obrigatório para evitar
contaminação e mesmo piora das lesões.
Complicações
As principais complicações no reparo das lesões externas traumáticas da laringe são
as incapacidades da realização das funções normais de fonação, respiração e deglutição.
A paralisia de pregas vocais pode causar voz soprosa e de baixa intensidade no
acometimento unilateral ou afonia e prejuízo respiratório nos casos bilaterais. Nenhum
procedimento corretivo é realizado nos primeiros seis meses. Caso, após seis meses, não
ocorra mudança do padrão de voz, a medialização pode ser indicada nos casos de paralisia
unilateral, sendo também útil na correção da aspiração. Nos casos de paralisia bilateral
pode-se indicar a aritenoidectomia. Outra complicação descrita é a estenose subglótica.
Trauma laríngeo pós IOT
As lesões traqueais causadas pela pressão do cuff têm sido eliminadas pelo uso de
novos tubos com cuffs de alto volume e baixa pressão e manutenção e monitoramento da
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pressão do cuff menor que 20mmHg. Não houve, entretanto, decréscimo correspondente na
incidência de complicações laríngeas causadas por intubações prolongadas.
Complicações decorrentes de IOT prolongada têm uma incidência descrita entre 4 e
13% nos adultos e em torno de 0,5% nos neonatos. Podemos, contudo, com o uso de
métodos preventivos e o reconhecimento da magnitude dos problemas diminuir o nível de
complicações.
Patogênese
Quando a pressão provocada pelas paredes do tubo excede a pressão capilar da
mucosa laríngea ocorre isquemia causando inicialmente irritação, inflamação, edema e
congestão.
A pressão de perfusão capilar é a consideração crucial na lesão da mucosa: necrose
isquêmica leva à erosão e ulceração de mucosa, sendo essas as lesões fundamentais que
desencadeiam as complicações. Ulcerações confluentes progridem para necrose estromal
profunda e pericondrite após aproximadamente 96 horas.
Quando a remoção do tubo ocorre no estágio de pequena ou moderada erosão, a
cicatrização ou regeneração da mucosa ocorre normalmente. Porém, se a cicatrização se
encontra incompleta, podemos encontrar metaplasia escamosa no local do epitélio ciliado
normal.
Ulcerações mais extensas cicatrizam por segunda intenção com formação de
granulações e progressivamente de granuloma. Nos casos com alterações extensas ou
profundas, há a formação de tecido fibroso que pode evoluir com tecido cicatricial
contraído. Essa seqüência é a base fundamental do desenvolvimento da estenose subglótica
e estenose posterior da glote.
O tubo endotraqueal oral ou nasal sempre repousa e exerce pressão sobre a região
posterior da laringe, local no qual se localizam os maiores sítios de danos na mucosa.
Causas de trauma de intubação
1. Trauma físico: pode ocorrer nas variações anatômicas pelo uso de fio guia, após
intubações de repetição e por imperícia no procedimento. Na intubação emergencial, o uso
de sedativos e bloqueadores neuromusculares diminui a freqüência de lesões iniciais.
2. Tempo da intubação: acredita-se, sem consenso, que a traqueostomia está indicada após
um período de 5 a 7 dias, sendo o prazo maior para as crianças. Nos neonatos, com
cuidados intensivos, esse período pode prolongar-se por até semanas, pois a imaturidade e a
capacidade de moldagem das cartilagens justificam o menor número de complicações.
3. Estado inicial da laringe: a laringe normal é menos problemática que a laringe com
alguma lesão ou outra patologia. A crupe, a paralisia bilateral ou a laringe queimada são
responsáveis por maior número de lesões.
4. Movimentos do tubo: o trauma causado pelo movimento entre o tubo e a laringe ocorre
por tosse, deglutição e pigarro. Devido aos movimentos transmitidos pelo ventilador
durante a manipulação para a aspiração ou mesmo transporte.
5. Mecanismo muco-ciliar: falha do clearance.
6. Refluxo gastro-esofágico
7. Mau estado geral do paciente: anemia, toxemia, hipotensão, hipoxemia, insuficiência
renal, insuficiência cardíaca, pneumonias ou outras patologias de base levam à baixa
perfusão tecidual, piorando o estado da mucosa laríngea.
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8. Sonda naso-gástrica: predispõe ao refluxo e à aspiração e provoca, por pressão na
região posterior da cricóide, necrose e ulceração.
9. Superinfecção bacteriana: predispõe à formação de escaras.
10. Características do tubo: O tubo ideal para a intubação prolongada deveria ser barato,
feito de material sintético com superfície suave e não irritante, sem componentes tóxicos (a
esterilização do polivinil com etileno causa a deposição de resíduo tóxico que provoca
irritação química. Tubos feitos de SILASTIC geralmente não apresentam esse
inconveniente), de baixa porosidade e termoplástico à temperatura corpórea para moldar-se
às paredes da laringe.
Benefícios da traqueostomia em pacientes com IOT prolongada:
1- Diminuição do espaço morto
2- Melhora de clerance pulmonar
3- Aumenta conforto e diminui necessidade de maior sedação
4- Facilita o processo de limpeza
5- Minimiza o risco de complicações a longo-prazo

Estenoses laríngeas
As estenoses laríngeas podem ocorrer na região da supraglote, glote ou subglote.
Estenose subglótica é a situação que mais apresenta necessidade de algum tipo de
intervenção, seguida pela estenose glótica. Estenoses supraglóticas são raras em crianças, e
decorrem na maioria dos casos de lesões térmicas ou químicas. Dependendo da localização,
as estenoses laríngeas apresentam diferentes sinais e sintomas que podem auxiliar o médico
em uma avaliação inicial (tabela 1).
Tabela 1: Sinais e sintomas de estenose laríngea graves
Região laríngea
Sinais e Sintomas
Subglote
Rouquidão ou voz normal, sem alterações de deglutição, estridor
bifásico, “tosse ladrante”
Glote
Rouquidão ou afonia, estridor inspiratório ou bifásico, sem alterações
de deglutição, sem tosse
Supraglote
Voz abafada, estridor inspiratório flutuante, alterações graves de
alimentação, sem tosse

Estenose Laríngea Congênita
Estenose Subglótica
Define-se como estenose subglótica congênita em neonatos uma luz traqueal de
diâmetro menor que 4mm na região da cartilagem cricóide. É importante diferenciar
estenoses subglóticas congênitas das adquiridas. As estenoses adquiridas são causadas
principalmente por intubações ou qualquer outro tipo de trauma laríngeo e requerem
tratamento mais agressivo em longo prazo. Já as lesões congênitas são causadas por
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alterações de cartilagem e/ou de outras estruturas cervicais. Acredita-se que sejam causadas
por alterações na formação da luz laríngea. Portanto, as estenoses subglóticas podem se
apresentar desde “webs laríngeos” a estenoses, ou mesmo atresias.
Um caso de estenose subglótica laríngea pode se apresentar como infecções de vias
aéreas superiores de repetição (diagnosticadas como crupe), em que um leve edema mucoso
resulta em diminuição da luz laríngea e obstrução abaixo das pregas vocais (2 – 3 mm
abaixo das pregas vocais). Casos mais graves de estenose subglótica podem necessitar de
abordagem cirúrgica de emergência ao nascimento (traqueostomia, ou se possível,
intubação orotraqueal com necessidade de intervenção cirúrgica posterior).
Estenose subglótica congênita pode estar associada a outras lesões de cabeça e
pescoço ou a doenças sindrômicas (como na síndrome de Down que apresenta uma laringe
pequena). As estenoses subglóticas congênitas podem ser divididas histopatologicamente
em cartilaginosas e membranosas. Estenoses podem também ser causadas por alteração do
primeiro anel traqueal (“trapped first anel ring”).
Embora a classificação das estenoses subglóticas varie, o diagnóstico é basicamente
endoscópico.
Grau de obstrução
I
II
III
IV

Obstrução laríngea
<50%
51-70%
71-99%
Obstrução completa

Tabela 2: Classificação de
Cotton das obstruções
laríngeas.

Atresia
A atresia supraglótica é a malformação laríngea mais grave. Geralmente está
associada a outras malformações, tais como atresia esofagiana, fístula traqueoesofágica,
alterações do trato urinário, e malformações de membros envolvendo particularmente a
região do rádio. A presença de fístula traqueoesofagiana permite a ventilação pulmonar até
que o tratamento cirúrgico (traqueostomia) seja realizado, caso haja tal indicação.

Webs
Webs laríngeos (formações diafragmáticas) são malformações causadas pela falha
na recanalização completa da laringe durante a 10a semana da embriogênese. Dez por cento
(10%) das crianças com webs laríngeos apresentam malformações congênitas associadas.
Webs supraglóticos representam menos de 2% dos webs congênitos de laringe.
Geralmente localizam-se na porção anterior da luz, permitindo a passagem de ar
posteriormente. Os sintomas mais comuns incluem dispnéia e disfonia.
Webs glóticos correspondem a 90% de todos os webs laríngeos e geralmente se
apresentam como alteração do choro ao nascer ou alteração respiratória. Virtualmente todos
os webs glóticos são anteriores e variam quanto ao grau de comprometimento laríngeo. A
maioria dos webs glóticos é espessa e pode estar associada a um comprometimento
subglótico. Webs finos podem ser subdiagnosticados, pois a intubação neonatal pode
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rompê-los. Webs mais espessos requerem tratamento cirúrgico com traqueostomia em
aproximadamente 40% dos casos e reconstrução da comissura anterior por via aberta.
Webs subglóticos correspondem a 7% dos webs laríngeos e podem ser confundidos
com outras causas de estenose subglótica. Webs laríngeos são revestidos superiormente por
epitélio escamoso e inferiormente por mucosa. Os sintomas mais comuns incluem afonia,
distúrbios respiratórios e estridor bifásico.
Estenose Laríngea Adquirida
Estenose Pós-Intubação
Atualmente, a incidência de casos de estenose subglótica adquirida em neonatos por
intubação por tempo prolongado é maior que a incidência das estenoses congênitas. O
mecanismo já foi descrito anteriormente.
Estenose Pós-operatória
Existem vários estudos que demonstram a possibilidade de desenvolvimento de
estenose subglótica após procedimentos cirúrgicos laríngeos. Estudos demonstram que
procedimentos tais como traqueostomias e cricotireoidostomias podem apresentar
complicações, dentre elas a estenose subglótica. Uma das teorias afirma que tais
complicações ocorrem devido à contaminação bacteriana da região subglótica, levando a
ulceração da mucosa (já lesada pelo procedimento cirúrgico) e condrite.
Em 1987, Esses and Jafek publicaram uma casuística de 948 traqueostomias e 78
cricotireoidostomia na qual 2,6% dos casos de cricotireoidostomia evoluíram para estenose
subglótica.
Estenoses subglóticas também podem ocorrer após laringotraqueoplastias. Os
principais fatores associados são infecções bacterianas, desenvolvimento de tecido de
granulação, tamanho incorreto dos stents e presença de doença de refluxo gastro-esofágico.

Estenose Laríngea Infecciosa ou Inflamatória
As estenoses laríngeas de causa inflamatórias ou infecciosas representam estadios
avançados de doença não tratada.
Doenças Granulomatosas
A tuberculose laríngea é a doença graunlomatosa mais comum da laringe e
comumente está associado à doença pulmonar. Os locais mais comumente acometidos da
laringe são: espaço interaritenoideo, cartilagens aritenóideas, porção posterior das pregas
vocais, e face laríngea da epiglote. No início do quadro o paciente apresenta edema difuso e
eritema de pregas vocais, podendo ser confundido com carcinoma glótico. No entanto, com
a progressão, observam-se lesões nodulares e ulceração do epitélio, e posteriormente
pericondrite e condrite. O paciente pode ainda apresentar paralisia de pregas vocais
decorrente de envolvimento da musculatura interaritenóidea ou por fixação da articulação
cricoaritenóidea. O diagnóstico é realizado pela demonstração do Mycobacterium
tuberculosis. O tratamento adequado geralmente leva a resolução completa do quadro
laríngeo. Se não tratado adequadamente, a condrite e a necrose levam à destruição da
laringe com extensa fibrose e estenose.
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Sarcoidose, rinoscleroma e granulomatose de Wegener raramente acometem
crianças. Granulomatose de Wegener acomete principalmente a subglote. Corticosteróides
e ciclofosfamida apresentam resposta favorável.
Doenças Sistêmicas
Estenose laríngea decorrente de fixação da articulação cricoaritenóidea pode ser
causada por artrite reumatóide ou artrite reumatóide juvenil (Doença de Still). Cerca de
25% dos pacientes com artrite reumatóide apresentam limitação da mobilidade da
articulação cricoaritenóidea. Lupus eritematoso e bócio também podem causar estenose por
acometimento desta mesma articulação. Rouquidão, estridor, dispnéia e dor são sinais
sistêmicos de envolvimento pela artrite. Edema eritematoso da região aritenóidea com
fixação de pregas vocais na região paramediana ou intermediária pode ser encontrada
durante o exame endoscópico. Exames laboratoriais para pesquisa de doenças
reumatológicas são necessários para o diagnóstico da doença de base.
Lesões Térmicas
A fisiopatologia da estenose em lesões térmicas da laringe decorrem de 3 fatores:
lesão térmica direta, toxicidade dos produtos da combustão e intubação por tempo
prolongado. Lesões térmicas da glote e subglote podem ocorrer sem que haja lesão
concomitante da traquéia e dos pulmões devido ao resfriamento dos gases pelo trato
respiratório superior e pelo reflexo de fechamento das pregas vocais. Lesões térmicas por
vapores são mais lesivas que lesões por gases devido a sua maior capacidade de
carreamento de calor.
Ingestão de Cáusticos
Estenose laríngea por ingestão de cáusticos é rara. Edema supraglótico levando a
obstrução de vias aéreas e necessidade de traqueostomia. Casos mais extensos podem levar
a fibrose do músculo cricoartienóideo posterior, lesão da mucosa hipofaríngea e
supraglótica que podem resultar em fibrose e estenose supraglótica.
Refluxo Gastro-esofágico
O refluxo gastro-esofágico é considerado como fator importante no
desenvolvimento de estenose subglótica. A secreção gástrica leva a pericondrite e condrite
com subseqüente estenose. O refluxo gastro-esofágico é comum em crianças e
desproporcionalmente mais freqüente em crianças com estenose subglótica.
Radiação
Edema e estenose da região laríngea e faríngea são comumente vistos em pacientes
submetidos à radioterapia, sendo mais nocivas em crianças. O tratamento cirúrgico nestes
casos é de péssimo resultado.
Diagnostico diferencial
O diagnóstico diferencial de estenose laríngea em adultos e crianças deve incluir
todas as afecções que causem estridor, dispnéia e distúrbios respiratórios. Em casos que os
pacientes que não apresentem história aguda de distúrbio respiratório, uma cuidadosa
anamnese pode ajudar na localização da doença. Como a estenose laríngea pode se
apresentar tanto assintomática como obstrução aguda de vias aéreas, o diagnóstico
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diferencial é amplo. Exames endoscópicos e eventualmente biópsia são os exames de
escolha para o diagnóstico definitivo.
Tabela 3: Diagnósticos diferenciais de estenose laríngeas
Neonato
- Laringomalácia
- Compressão vascular
- Paralisia de Pregas vocais (Bilateral ou unilateral)
- Hemangiomas
- Anéis traqueais completos
- fissura laríngea
- Laringoceles
Crianças
- Cistos (epiglóticos, saculares ou dermóides)
- Tireóide lingual
- Infecções (epiglotites, crupes, laringotraqueítes)
- Corpo estranho
- Papilomatose
Adultos
- Paralisia de pregas vocais
- Laringites, virais, granulomatosas, ou fúngicas
- Edema de Reinke
- Trauma laríngeo
- Idiopática (ex: disfonia espasmódica)
- Neurológicos (ex: esclerose lateral amiotrófica,
esclerose múltipla)
- Ingestão de cáusticos
- Doenças Sistêmicas (artrite reumatóide,
policondrites)
-Tumores traqueais
Tratamento
História Natural
Estenoses laríngeas congênitas necessitam de cuidados imediatos de vias aéreas. No
entanto, menos da metade dos casos necessitam de traqueostomia no momento do
diagnóstico. Já as estenoses adquiridas apresentam formas mais severas e provavelmente
necessitam de intervenção cirúrgica mais agressiva.
Prevenção
A prevenção deve ser incluída no tratamento da estenose laríngea. Medidas incluem
uma manipulação adequada de pacientes que necessitem de intubação por tempo
prolongado, intubação por profissional experiente e cuidados no manejo de lesões mucosas
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(pós-traumáticas, pós-cirúrgicas). Tratamento adequado de lesões infecciosas ou
inflamatórias, químicas ou térmicas e do refluxo gastro-esofágico diminuem as chances de
desenvolvimento de estenoses iatrogênicas.
Medidas como umidificação, antibioticoterapia, uso de corticosteróides, ou
tratamento de doenças auto-imunes de base são importantes em casos que o
comprometimento de vias aéreas superiores está previsto.
Avaliação pré-operatória
O tratamento cirúrgico das estenoses laríngeas começa com uma avaliação adequada
das vias aéreas do paciente. A nasofibroscopia e a endoscopia rígida são os principais
exames pré-operatórios. Já a tomografia computadorizada (preferencialmente do tipo
helicoidal) é importante principalmente para a avaliação da extensão e localização da
estenose, bem como para avaliar as condições do arcabouço cartilaginoso da laringe e
traquéia.
O tratamento anti-refluxo é realizado de rotina no pré-operatório, muito embora não
haja prova conclusiva que tal medida influencie no resultado da cirurgia. A terapia antirefluxo é realizada por até 3 meses após o tratamento cirúrgico.
Uma avaliação endoscópica funcional e uma videofluoroscopia podem ser úteis em
casos de pacientes (principalmente crianças) com risco potencial de apresentar aspiração
após a cirurgia. Se existir um risco elevado de aspiração, é preferível postergar a cirurgia.
Tratamento Cirúrgico
A. Endolaríngeo
Em linhas gerais o tratamento por via endolaríngea das estenoses é adequado para a
maioria dos casos de estenose de graus I ou II caso não haja contra-indicações.
Técnicas de tratamento por via endolaríngea incluem: dilatação, ressecção
endoscópica, excisão por laser de dióxido de carbono e “division or microtrapdoor flap”.
É importante ressaltar que a maioria dos casos de estenose laríngea graus I e II não
necessitam de tratamento cirúrgico. Segundo Holinger et al, após 24 a 36 meses de vida, a
maioria das crianças com diagnóstico de estenose subglótica congênitas puderam ser
decanuladas sem necessidade de outras intervenções cirúrgicas graças ao crescimento da
laringe.
O tratamento endolaríngeo com a utilização do laser de CO2 depende de algumas
condições. Primeiramente o arcabouço cartilaginoso deve estar intacto. Ressecções com uso
de laser em casos de alteração do arcabouço cartilaginoso levam a resultados muito ruins.
Vantagens do tratamento por via endolaríngea incluem excisão cirúrgica precisa,
baixa morbidade, lesão mínima de tecidos ao redor do campo cirúrgico e menor chance de
necessidade de traqueostomia pós-operatória. Antibioticoterapia profilática é necessário
pela colonização bacteriana do trato aerodigestivo.
O tratamento endolaríngeo deve sempre visar a preservação de mucosas. Uma das
técnicas utilizadas visando tal objetivo é a incisão radial de estenoses seguida de dilatações
seqüenciais. Com o auxílio do laser, realizam-se incisões radiais até o mucopericôndrio e,
em seguida, com o auxílio do broncoscópio, realizam-se dilatações seqüenciais. Esta
técnica está indicada em casos de estenoses radiais.
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Uma outra técnica descrita é a “microtrapdoor flap technique”. Nesta técnica,
realizam-se incisões (uma horizontal e duas verticais) na mucosa que recobre o local da
estenose. O retalho é então levantado (com o cuidado de não deixá-lo muito fino,
comprometendo assim a sua microcirculação). Com o auxílio do laser, vaporiza-se a região
da estenose e recoloca-se o retalho no lugar.
Figura 1: Tratamento de estenose glótica posterior pela técnica de “microtrapdoor
flap”.

B. Via aberta
Caso o tratamento endoscópico falhe, pode-se optar pelo tratamento por via aberta.
É necessário que haja uma avaliação endoscópica para programação cirúrgica. Mobilidade
de pregas vocais, envolvimento da comissura posterior e avaliação completa de vias aéreas
superior e inferior são essenciais para avaliação pré-operatória. O objetivo das cirurgias
abertas para correção de estenoses laríngeas é de manter a função da fonação e permitir a
decanulação precoce.
“Anterior Cricoid Split”
Este procedimento foi descrito pela primeira vez em 1980 por Cotton e Seid como
uma alternativa a traqueostomia em neonatos prematuros com estenose subglótica
congênita. O princípio se baseia na secção da cartilagem cricóide e nos primeiro e segundo
anéis traqueais anterior e medialmente, permitindo assim o aumento da luz traqueal. Está
indicado principalmente em casos que há uma cartilagem cricóide pequena ou um anel
submucoso fibroso com uma cartilagem cricóide normal (estenoses subglóticas de grau
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moderado).
Sob anestesia geral, faz-se uma incisão horizontal na pele de modo a expor a
cricóide e os primeiro e segundo anéis traqueais. Faz-se uma incisão na região anterior
vertical desde a cartilagem cricóide até o segundo anel traqueal de modo a expor o tubo
endotraqueal. Estende-se a incisão superiormente até o terço inferior da cartilagem tireóide,
até a altura da comissura inferior. Pontos de fixação com prolene 3-0 são realizados em
cada lado da cartilagem cricóidea incisada. A pele é aproximada e mantém-se um dreno de
Penrose no local. Um tubo endotraqueal é mantido por 7 dias e depois é retirado. Utiliza-se
corticosteróide por até 5 dias após retirada do tubo.
Figura 2: Anterior Cricoid Split

Reconstrução Laringo-traqueal
• Enxerto Anterior de Cartilagem
O uso de enxerto de cartilagem costal anteriormente é bastante efetivo na
reconstrução de casos de estenose subglótica graus I e II. Um enxerto de cartilagem é
colocado entre as bordas da cartilagem cricóide incisada. Tal enxerto pode estende-se até o
terceiro anel traqueal incisado. Outra opção de enxerto é a cartilagem auricular, muito
embora a cartilagem costal seja o enxerto de escolha.
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Figura 3: Enxerto de cartilagem anterior

•

Enxerto Posterior de Cartilagem
Esta técnica está indicada em casos de estenoses posteriores, estenoses subglóticas
que se estendem para região glótica e estenoses subglóticas graus III e IV. Nestes casos
pode-se colocar um enxerto de cartilagem costal (geralmente estreita, de 6 a 10 mm de
largura para evitar aumento excessivo da luz e assim o aumento de aspiração no pósoperatório) após a incisão da lâmina posterior da cartilagem cricóide. Em casos de crianças
menores de 7-8 anos, é necessário realização de laringofissura anterior completa a fim de se
obter exposição ampla da glote posterior. Nestes casos, é necessário cuidado para não
ocorrer desalinhamento das pregas vocais.
Andrew e colaboradores descreveram uma técnica na qual se realiza a colocação de
enxerto de cartilagem por via endolaríngea. Os critérios para esta técnica foram: crianças
com estenoses subglóticas de grau III ou menor, diminuição da mobilidade de pregas vocais
por anquilose de cartilagens aritenóideas ou por presença de tecido de cicatrização
interaritenóidea,ou por paralisia uni ou bilateral de pregas vocais. As vantagens desta
técnica, segundo os autores, são menor dor no pós-operatório, ausência de cicatriz
cirúrgica, menor chance de alteração da voz uma vez que não é realizada uma
laringofissura anterior (mesmo que parcial para acessar a região posterior) que pode levar a
lesão da região das pregas vocais e comissura anterior.
•

Enxertos Anterior e Posterior de Cartilagem
Em casos de estenoses subglóticas severas (graus III e IV), utilizamos enxertos
anterior e posterior. Existem variações desta técnica, como a colocação de enxerto de
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cartilagem anterior ou posteriormente associado à realização da incisão vertical da
cartilagem cricóide anterior ou posteriormente. Geralmente em casos mais severos, é
necessário mais de um procedimento para que haja decanulação do paciente.

Ressecção Cricotraqueal
A ressecção cricotraqueal é um procedimento realizado em casos em que a
colocação de enxerto de cartilagem costal anterior ou posteriormente não foi bem sucedida.
Está indicada principalmente em casos de estenose subglótica graus III e IV. A porção
anterior da cartilagem cricóide é removida juntamente com qualquer porção estenótica da
traquéia. Após a ressecção, é realizada a anastomose da traquéia na cartilagem tireóidea.
As principais vantagens são ausência de complicações de sítios doadores de enxerto (uma
vez que eles não existem), ausência de alterações da mucosa na luz traqueal uma vez que
realizamos a ressecção da porção doente, entre outros. As principais desvantagens são risco
de lesão dos nervos laríngeos recorrentes e deiscência da anastomose após ressecção de
cartilagem.
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Figura 4: ressecção laringo-traqueal
Stents
Os stents são utilizados no tratamento de estenoses laríngeas com o objetivo de
manter o enxerto de cartilagem em posição adequada e para manter a estabilização da
cartilagem cricóide. Existem vários tipos de stents: tubos em T (Montgomery e Hood),
Aboulker e Cotton Lorenz. O tempo de permanência dos stents varia conforme a
necessidade. Pode variar de um dia (em casos de enxerto anterior de cartilagem) a até 14
dias (em casos de enxertos anterior e posterior de cartilagem). Em casos de correções de
estenose que necessitem de colocação de enxerto de cartilagem e ressecção cricotireóidea
pode-se utilizar um tubo T por 6 a 8 semanas que funciona como stent e como
traqueostomia. Em casos em que o tempo de permanência do stent é menor que 14 dias e a
função pulmonar do paciente é adequada, pode-se optar por manter o paciente entubado.
Assim, o tubo endotraqueal funcionaria como stent.
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Mitomicina
Primeiramente isolado por Wakaki e colaboradores em 1958, a mitomicina é um
antibiótico produzido pela Streptomyces caespitosus que tem a capacidade de inibir a
proliferação de fibroblastos e da matriz extracelular in vitro, além de agir como um
quimioterápico por quebrar as moléculas de guanina e adenosina do DNA, inibindo assim a
síntese de RNA e portanto a síntese protéica. O uso tópico da mitomicina é utilizado em
tratamentos oftalmológicos como no tratamento de pterígio, glaucoma e
dacriorinocistostomia. Estudos animais têm demonstrado melhora da permanência das vias
aéreas em estenoses subglóticas e traqueais adquiridas. Ward e April no entanto, foram os
primeiros a descrever o uso da mitomicina C em pacientes com estenose laríngea e
traqueal, mostrando uma diminuição da formação de cicatrizes após tratamento cirúrgico
(ressecção a laser).
No entanto, novos estudos devem ser realizados uma vez que ainda não está
definido a concentração da mitomicina, duração da aplicação local, se a aplicação deve ser
realizada no intra ou no pós-operatório e se aplicações múltiplas são necessárias para um
melhor resultado. No HC-FMUSP, utiliza-se a mitomicina na concentração de 1mg/mL
(com água destilada), aplicando-o localmente por 4 min e apenas no intra-operatório. Após
sua aplicação, tira-se o excesso com algodão molhado em soro.
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