uma traqueostomia, a punção traqueal com agulha de grosso calibre e ventilação por jato de ar pode ser a opção
inicial.
A obstrução aguda pode ser causada por sedação excessiva do paciente ou edema após a injeção de anestésico local
em situações limítrofes, tais como grandes tumores ou processo inflamatório.
O preparo psicológico do paciente, bem como seu
posicionamento adequado (semi-sentado e com limitação
da extensão do pescoço) são importantes para o sucesso do
procedimento. O uso parenteral de corticóides também pode
ser recomendado.
2. FALSO TRAJETO
Dificuldade de ventilação logo após a passagem de cânula de tarqueostomia sugere fortemente um falso trajeto na
passagem da mesma. Normalmente, tal trajeto se faz anterior
à traquéia, podendo ser seguido de enfisema subcutâneo e
pneumotórax. Falso trajeto posterior pode levar a lesão
esofágica, situação bastante incomum.
Uma manobra útil para se evitar o falso trajeto é reparar as
bordas da traquéia aberta com pontos e tracioná-los de modo
a fazer a passagem da cânula sob visão direta.
3. HEMORRAGIA
Sangramento significativo pode ocorrer pela lesão das
veias jugulares anteriores ou veias tireóideas. Durante o procedimento realizados em situações de emergência deve-se
estabelecer, prioritariamente, a via aérea pérvia e, só após,
realizar a hemostasia. Lesões nas veias jugulares internas ou
carótidas (principalmente à direita) são incomuns. O risco de
grandes sangramentos é minimizado pelo emprego de incisões verticais medianas.
4. INCÊNDIO DAS VIAS AÉREAS
Essa situação é descrita como resultado de uso de bisturi
elétrico que emite faíscas durante a abertura de via aérea com
alta concentração de oxigênio (em pacientes previamente
intubados, na realização de traqueostomias eletivas). O uso
de substâncias combustíveis como antissépticos também deve
ser evitado.
COMPLICAÇÕES PÓS-OPERATÓRIAS PRECOCES
1. HEMORRAGIA
O sangramento pós-operatório precoce usualmente é de
menor intensidade que no tardio pois suas causas são principalmente decorrentes da lesão de pequenos vasos que sangram pelo aumento da pressão aérea pulmonar ou pela tosse.
Deficiência de fatores de coagulação deve ser considerada
em pacientes com quadros sépticos. Medidas locais (curativos compressivos) podem ser tentados antes da revisão cirúrgica.
2. INFECÇÃO
Celulite e inflamação peri-traquestômicas em grau leve
são comuns e tratados com soluções antibióticas e antissép-
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ticas tópicas bem como cuidados de proteção (curativos adequados, aspiração, etc). Os abcessos são observados mais freqüentemente nas feridas muito manipuladas (p. ex., grandes
descolamentos de retalhos). Nessas situações se faz necessário drenagem e antibioticoterapia sistêmica. As traqueítes
ocorrem por lesões de sua mucosa (mau posicionamento de
cânulas, aspiração inadequada e ressecamento da mucosa) e
são prevenidas com medidas locais (umidificação) e cuidados acertados com cânula.
As osteomielites claviculares e esternais são raras e estão
geralmente associadas a radioterapia prévia, esvaziamentos
cervicais, diabetes e desnutrição. Dor à movimentação do
ombro e fistulas nessas regiões são os sinais mais freqüentes.
Mediastinite associada ou não a fasceítes são complicações
graves, porém raras. Febre alta, dor torácica e alargamento do
mediastino são os sinais e sintomas normalmente encontrados. Antibióticos e desbridamento cirúrgico são os tratamentos de eleição.
3. ENFISEMA SUBCUTÂNEO, PNEUMOMEDIASTINO E
PNEUMOTÓRAX
O enfisema subcutâneo pode resultar de dissecções
alargadas, obstrução parcial da cânula, pressão elevada na
ventilação mecânica, ou fechamento hermético da incisão.
Entretanto, o enfisema é situação de aviso para obstrução da
cânula ou posicionamento inadequado da mesma. O
pnemomediastino e o pneumotórax podem ocorrer após
traqueostomias e são descritos em até 10% na população
pediátrica. Sua causa não é bem estabelecida e parece estar
relacionada com a ventilação mecânica.
Em principio, o diagnóstico se faz pela suspeita clínica, e
com a realização rotineira de radiografias de tórax no
pós-operatório imediato. Entretanto, devido ao baixo risco
de pneumotórax após traqueostomias eletivas em adultos, e
à pequena proporção dos casos com repercussão significativa que demande drenagem, se aceita que radiografias pósoperatórias de rotina são dispensáveis em casos de traqueostomia eletiva em adultos, na ausência de sinais e sintomas
sugestivos de complicação.
4. EDEMA PULMONAR PÓS-OBSTRUÇÃO
Essa complicação é mais descrita em crianças e normalmente ocorre em pacientes que tiveram obstrução das vias
aéreas por menos de 24 horas. A etiopatogenia dessa afecção
é explicada pelo desbalanço abrupto da pressão
fluido-osmótica do interstício pulmonar e do alvéolo pulmonar. Devido à dificuldade de prevenção dessa complicação, é necessário conhecê-la para pronto diagnóstico e tratamento.
5. OBSTRUÇÃO E DESLOCAMENTO DA CÂNULA
As obstruções precoces são devidas a coágulos, secreções ou mau posicionamento do tubo. Aspirações adequadas e umidificação do ar inalado são fatores que previnem a
obstrução. A troca emergencial de cânula pode ser necessária, e esse procedimento é facilitado pelos pontos nas bordas da abertura da traquéia e cânulas sobressalentes de fácil

REVISTA BRASILEIRA DE CIRURGIA DE CABEÇA E PESCOÇO - VOL. 32 / Nº 3 / JUL./AGO./SET. 2003

COMPLICAÇÕES DAS LARINGECTOMIAS PARCIAIS
COMPLICATIONS OF PARTIAL LARYNGECTOMIES
ABRÃO RAPOPORT1
MARCOS BRASILINO DE CARVALHO2
CARLOS NEUTZLING LEHN3
HELMA M. CHEDID4
Palavras-chave: Laringe, laringectomias parciais, complicações
Key words: Larynx, partial laryngectomies
Submetido: 06/08/2003
Aprovado: 25/08/2003

RESUMO
Os autores reviram as principais complicações pós-operatórias das laringectomias parciais verticais, supraglótica e
supracricórdea. Destacam-se as alterações vocais da
deglutição, particularmente a aspiração.

ABSTRACT
The authors review the main portoperative complications of vertical partial supraglotic and supracricoid larin-
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gectomies. They emphansize the vocal and swallowny complications.

INTRODUÇÃO
As laringectomias parciais são procedimentos cirúrgicos
nos quais o objetivo primário é o tratamento do tumor mantendo as funções básicas da laringe: respiração, deglutição e
fonação. Os pré-requisitos para a indicação de uma cirurgia
parcial da laringe são a segurança oncológica da ressecção
do tumor e a possibilidade de manter a estrutura mínima
necessária para que o órgão preserve, ao menos em parte,
suas funções.
Como todo procedimento cirúrgico, as laringectomias
parciais estão sujeitas a complicações, tanto locais como
sistêmicas. A alteração anatômica conseqüente à remoção de
partes do órgão determina modificações na sua função, e
estas podem levar a complicações específicas.
À medida que as indicações de ressecções parciais da
laringe se estendem e a quantidade de tecido remanescente
diminui, as taxas de complicações aumentam.
Abordaremos as principais complicações para cada um
dos tipos de laringectomias parciais mais freqüentemente
utilizadas pelos especialistas.
Cordectomia
A cordectomia por laringofissura é o procedimento ci-
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rúrgico em campo aberto mais limitado de todas as
laringectomias parciais. Como envolve a ressecção total ou
em parte de uma prega vocal, sem envolvimento da
supraglote ou da subglote, a principal complicação é a
disfonia. Os índices de aspiração são mínimos neste procedimento.
A ocorrência de hemorragia é rara e, mais comumente,
pode haver enfisema subcutâneo que pode ser prevenido
deixando parcialmente livres, sem fechamento oclusivo, as
bordas da incisão da traqueostomia e pela aproximação do
pericôndrio externo das asas da cartilagem tireóide e dos
músculos pré-tireóideos.
Laringectomia fronto-lateral e frontal anterior
Nestes dois tipos de laringectomia vertical parcial, em
suas indicações clássicas (tumores da glote envolvendo
comissura anterior e tumores da própria comissura anterior)
as complicações mais freqüentes são a disfonia e a aspiração.
A disfonia pode ser minimizada pelo rebaixamento da prega
vestibular ou da epiglote para diminuir a fenda ampla resultante da remoção de porções das pregas vocais. A aspiração é
proporcional à quantidade de tecido removido e a preservação das aritenóides é fundamental para sua prevenção. Normalmente a fonoterapia pós-operatória consegue diminuir
consideravelmente esta complicação.
Também podem ocorrer nestes procedimentos a hemorragia do leito operatório e o enfisema subcutâneo. Nos casos em que há necessidade de remoção de maior quantidade de tecidos moles, pode haver exposição de cartilagem e
condrite. A utilização de retalhos de epiglote ou mesmo de
reconstrução com musculatura pré-laríngea pode evitar a
exposição da cartilagem. Por outro lado, técnicas de reconstrução com retalhos musculares podem levar a estenose
da glote quando a quantidade de tecido é volumosa ou pelo
desenvolvimento de granulomas de reparação na área cruenta endolaríngea.
Hemilaringectomia
Na hemilaringectomia as complicações observadas na
laringectomia fronto-lateral são ampliadas, resultado da maior fenda residual e da retirada de uma aritenóide. A qualidade vocal é pior e o grau de aspiração mais intenso. A ocorrência de fístula é uma possibilidade assim como a exposição e
infecção da cartilagem.
Como quase sempre é necessária alguma técnica reconstrutiva na hemilaringectomia, os cuidados com o tipo de
retalho utilizado e seu volume devem ser redobrados a fim
de se evitar aspiração por falta de tecido e a dispnéia por
obstrução por excesso de tecido.
A hemilaringectomia clássica incluindo inclusive a metade do anel da cricóide é um procedimento em desuso pelos
altos índices de estenose observados. A hemilaringectomia
hoje referida pelos autores é de fato uma hemiglotosupraglotectomia que também vem perdendo espaço para as
laringectomias supracricóideas.
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Laringectomia supracricóidea
A utilização intensa desta técnica de laringectomia parcial nos últimos anos tem propiciado a observação de vários
tipos de complicações. Embora se advogue que a laringectomia supracricóidea tenha melhores resultados funcionais do
que a hemilaringectomia, não é um procedimento isento de
riscos. O grau de aspiração, embora menor do que na
hemilaringectomia, não é desprezível. Está diretamente relacionado à preservação das aritenóides. Quando as duas são
preservadas este evento é menos freqüente.
A preservação de qualidade vocal é uma vantagem deste
procedimento, sem necessidade de técnicas reconstrutivas
com realocação de tecido. As técnicas utilizadas são a cricohioidopexia e a crihioidoepiglotopexia. A união do hióide
com a epiglote não deve incluir a “telescopagem” das estruturas, o que diminui o espaço respiratório.
A utilização desta técnica deve ser feita com cuidado em
laringes com diâmetro antero-posterior reduzido, particularmente em mulheres, onde a incidência de estenose e dispnéia
pós-operatória pode ser maior.
Por ser uma técnica utilizável como alternativa à laringectomia total para o resgate pós-cirúrgico de outras
laringectomias parciais e após falha da radioterapia, complicações como deiscências, fístulas e condronecroses podem
ocorrer. Embora seja rara, a deiscência da pexia entre a
cricóide e o osso hióide deve ser lembrada quando o paciente apresentar fístula associada a enfisema subcutâneo nos
primeiros dias de pós-operatório. A reintervenção deve ser
rápida para impedir a infecção e necrose dos tecidos moles.
As complicações mais freqüentes são relacionadas à
deglutição e à respiração. As alterações na deglutição são
mais graves pois podem ser o fator desencadeante de pneumonias por aspiração. É a complicação que mais resulta em
indicação de totalização da laringectomia e é o motivo dos
cuidados que se deve ter ao indicar esta técnica em pacientes
idosos ou com função pulmonar comprometida. O paciente
deve permanecer canulizado enquanto não exista estabilidade da deglutição em um nível que autorize a retirada da
sonda nasogástrica ou nasoenteral. A fonoaudiologia auxilia bastante nesta recuperação e a aspiração pode ser diminuída se o paciente deglutir com a cabeça fletida, com o mento
em contato com o manúbrio esternal.
A impossilidade de decanulização devido à insuficiência respiratória é mais comum em pacientes cujo diâmetro da
luz da cricóide seja menor, como nas mulheres, por exemplo.
O cirurgião deve estar atento a isto quando estiver realizando a pexia entre o osso hióide e a cricóide.
Laringectomia horizontal supraglótica
As indicações originais são para os tumores primários da
supraglote, quando a ressecção de partes da base da língua
não é necessária. Nestes casos, a reconstrução envolve a elevação da laringe e o posicionamento posterior da base da
língua formando um desnível que propicia a prevenção da
aspiração durante a deglutição. Este mecanismo é perdido
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RESUMO
O autores reviram as principais complicações intra-operatórias e pós-operatórias das traqueostomias realizadas pela
técnica convencional. Também são abordadas medidas preventivas e de controle.

ABSTRACT
The authors review the main intra and portoperative
complications of conventional tracheotomy. They also
present preventive and control measures.

INTRODUÇÃO
A traqueostomia é um dos procedimentos cirúrgicos mais
antigos e consiste na abertura da traquéia. Foi mencionada
pela primeira vez por Asclepíades, no segundo século antes
de Cristo. Tal procedimento foi inicialmente utilizado para
restabelecimento de emergência das vias aéreas, relacionado
a complicações freqüentes.

Chevalier Jackson, no século 19, padronizou a técnica
operatória da traqueostomia, reduzindo sua mortalidade de
25% para 2%.
As indicações para a traqueostomia incluem pacientes
com doenças cirúrgicas de cabeça e pescoço (restabelecimento de via aérea em casos de doenças obstrutivas, proteção de vias aéreas após grandes ressecções de cavidade oral
e orofaringe, bem como nas laringectomias parciais), e outras situações que necessitem de intubação orotraqueal prolongada (afecções neurológicas, infecções pulmonares, necessidade de toalete traqueobrônquica, etc). Entretanto, são
descritas complicações trans e pós-operatórias. A real incidência de tais complicações não é totalmente conhecida,
uma vez que existem poucos estudos disponíveis sobre o
tema na literatura. Em alguns relatos, tal incidência variou
de 8% a 12%. Outros citam este índice entre 1 a 30%, sendo
documentada mortalidade de 0,4 a 1%.
O objetivo da presente revisão é enumerar e colocar em
evidência as complicações, de modo que os cirurgiões que
pratiquem tal procedimento possam reduzir o risco de sua
ocorrência e, sobretudo, reconhecê-las e tratá-las adequadamente.
COMPLICAÇÕES INTRA-OPERATÓRIAS
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1. OBSTRUÇÃO DAS VIAS RESPIRATÓRIAS
A boa avaliação da situação ventilatória de um paciente em insuficiência respiratória evita situações emergenciais
e um cenário dramático, observado com a completa obstrução das vias aéreas. Se tal situação ocorrer na iminência de
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pouco difundido na classe médica, pois concordamos com
Bratingam e Grow12 quando afirmam que a cricotireoidostomia tem resultado semelhante à traqueotomia, porém, é mais
fácil, rápida e com menores índices de complicações quando
aplicada com técnica correta e por quem conhece a anatomia
da região.
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quando esta técnica é indicada para tumores primários da
base da língua, levando a maiores índices de aspiração e
dificuldade na reabilitação e decanulização do paciente. A
laringectomia horizontal supraglótica é a técnica que mais
cursa com aspiração, entre as laringectomias parciais. A elevação da laringe é o método que pode prevenir com maior
eficiência a aspiração. A disfagia também é um evento relativamente comum na laringectomia horizontal supraglótica.
Nestes casos a miotomia do cricofaríngeo pode facilitar o
relaxamento esfincteriano e permitir a passagem do bolo alimentar durante a fase faríngea da deglutição. Nos casos em
que o paciente continua com dificuldade para deglutir e aspirando, com a ocorrência de pneumonias de repetição, apesar de todas as medidas já citadas, está indicada a totalização
da laringectomia.
A deiscência da ferida operatória é rara. Pode ocorrer mais
comumente em pacientes previamente irradiados. Pericondrite e condrite podem ocorrer por exposição da cartilagem tireóide
à saliva. Também é mais freqüente em pacientes previamente
irradiados. Normalmente o paciente desenvolve eritema da
pele sobrejacente e sinais locais e sistêmicos de infecção. Nestes casos, a dieta oral deve ser descontinuada e utilizada sonda
nasoenteral para a alimentação, além de antibioticoterapia e
desbridamento cirúrgico, quando necessário.
A formação de fístulas faringocutâneas está relacionada
ao tamanho da lesão e, conseqüentemente, à extensão da
ressecção, à presença de comorbidades e radioterapia prévia.
São mais comuns quando a técnica é indicada para lesões
envolvendo a base da língua. Usualmente as fístulas iniciam
como uma área de infiltração na pele que progride até a linha
de sutura do retalho de pele. Quando existe suspeita de fístula,
a melhor conduta é a punção do local e a exteriorização da
mesma para que se evite o descolamento dos planos adjacentes e a infecção subseqüente. A drenagem e limpeza do local
associados ou não a antibioticoterapia normalmente auxiliam
na granulação das bordas e fechamento espontâneo.
No pós-operatório imediato, o edema da área operada
impede a passagem adequada de ar. Isto normalmente desaparece espontaneamente nas primeiras semanas do período

pós-operatório. É rara a manutenção desta obstrução. A radioterapia pode aumentar esse edema e impedir a decanulização
do paciente.
Dentre todos os tipos de laringectomias parciais, a laringectomia horizontal supraglótica é a que resulta em menor
alteração na voz, uma vez que, na técnica clássica, a glote é
completamente preservada.
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