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Tanto os lactentes quanto as crianças de baixa idade devem ter a respiração 
silenciosa. Uma via aérea obstruída causa estridor (um som respiratório audível 
com vários tons, percebido sem a necessidade do estetoscópio, ocorrendo quando 
cessa o fluxo aéreo laminar e o mesmo torna-se turbulento, quando passa por 
uma área mais estreita). O estridor será diferente, dependendo da localização da 
obstrução (Figura 1). Se a obstrução ocorrer acima das pregas vocais, será 

inspiratório, caso afete desde a carina traqueal para baixo será expiratório 

e se a obstrução for localizada na traqueia será bifásico, cobrindo ambas as 

fases do ciclo respiratório. 

Lactentes e crianças de baixa idade têm uma série de condições anatômicas 
e fisiológicas que são típicas da idade e contribuem para a expressão clínica do 
estridor, ou seja: maior compressão dinâmica da via aérea, calibre da via aérea mais 
estreito, resistência aumentada ao fluxo de ar e menor capacidade retrátil do pulmão. 

A laringe encontra-se na transição aerodigestiva, portanto qualquer patologia 
que a comprometa terá uma repercussão na respiração, na deglutição, ou em 

Inspiratório

Bifásico

Expiratório

Figura 1. Tipo do estridor dependendo do sítio da obstrução. 
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ambas e, com frequência, podendo causar algum tipo de distúrbio da voz. Tendo 
isto em conta, é possível realizar, primeiro, um diagnóstico topográfico e, depois, 
o diagnóstico diferencial. 

Deverá ser interrogado sobre o momento do aparecimento do estridor, se é 
permanente ou intermitente, se aumenta com os esforços, com a alimentação, com 
o choro, com o sono, que tonalidade tem e, se for acompanhado de dificuldade 
respiratória, retarção intercostal, tiragem, cianose ou apneia. Posteriormente se 
investigará sobre a alimentação, se a deglutição é normal, se a criança tosse 
com a ingestão de líquidos, em que momento da alimentação isto ocorre e, 
finalmente, se escutará o choro da criança: se é disfônico, ou afônico (lembrar 
que o terço anterior das pregas vocais é fonatório) e se está acompanhado ou não 
de dificuldade respiratória. 

É provável que, com estes parâmetros descritos, em cada uma destas patolo-
gias, durante o acompanhamento da criança, seja possível chegar a um grau alto 
de precisão diagnóstica, que se confirmará depois com os estudos complementares 
e endoscópicos. Dentro do universo da patologia da via aérea que produz obstru-
ção (nariz, faringe, laringe e traqueia) iremos descrever somente as patologias da 
laringe mais frequentes, congênitas e adquiridas, que se apresentam com estridor, 
em algum momento da sua evolução. 

Laringomalácia

A laringomalácia é a causa mais frequente de estridor laríngeo congênito 
no lactente, com incidência (50-75%), dentre as malfomações laríngeas.1 É 
mais frequente no sexo masculino (2:1), sendo caracterizada pela flacidez das 
estruturas supraglóticas que se colapsam em direção à glote, durante a inspiração.2 
Sua etiologia é desconhecida, ainda que tenham sido postuladas alterações 
neuromusculares, cartilaginosas e do desenvolvimento neurológico. 
Como é este estridor?

O estridor é o sinal mais típico da laringomalácia. É inspiratório, com tom 
agudo (high-pitched), intermitente ou permanente e piora quando o paciente 
requer uma demanda maior do fluxo aéreo (como por exemplo durante a alimen-
tação, durante o choro, ou em períodos de agitação) ou em decúbito supino. 
Forma de apresentação e idade 

Os sintomas, em especial o estridor, geralmente começam na primeira 
semana de vida, embora possam estar presente desde o nascimento. É, em geral, 
uma condição auto-limitada, na qual o estridor aumenta em intensidade com o 
crescimento da criança, sendo máximo ao redor dos seis meses de idade e depois 
começa a declinar, desaparecendo completamente, toda a sintomatologia, ao redor 
dos dois anos de vida. São descritos 3 graus de laringomalácia: leve, moderado 
e grave. No primeiro estágio, (o mais frequente), o estridor é intermitente, não 
há sinais de obstrução respiratória e o ganho ponderal é normal, tanto por sua 
evolução benigna, quanto pela sua resolução espontânea. No caso de uma larin-
gomalácia moderada, o estridor é contínuo, com retração intercostal, obstrução 
respiratória e alterações do crescimento (curva peso/altura). No estágio mais grave 
da doença, predomina a obstrução respiratória com tiragem universal e falha do 
crescimento do lactente. 
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Diagnóstico

O diagnóstico se realiza com base na suspeita clínica, sendo confirmado 
com a realização da fibrolaringoscopia com anestesia local que é o padrão ouro 
nesta patologia. Este estudo dinâmico nos permite visualizar as características 
particulares da laringe e observar o colapso das estruturas supraglóticas durante a 
inspiração. As anormalidades anatômicas na laringomalácia são: epiglote tubular 
ou achatada com uma forma típica de ômega nos recém nascidos, redundância da 
mucosa que cobre as aritenóides, pregas ariepiglóticas curtas (Figuras 2 e 3). É 
importante também realizar uma radiografia de perfil de pescoço para os tecidos 
moles, o que ajudará a descartar as patologias associadas, sobretudo as subglóticas. 
Nos casos de disfagias ou de alterações da deglutição, é aconselhável solicitar um 
videodeglutograma com bário e também estudos para o refluxo gastroesofágico. 
É extremamente importante verificar a mobilidade adequada das pregas vocais e 
realizar o diagnóstico diferencial com a estenose subglótica, a qual pode causar um 

colapso das estruturas 
supraglóticas, devido a 
um esforço respiratório 
pela pressão negativa 
inspiratória do lactente 
ao respirar. 
Sinais e sintomas que 

acompanham a pato-

logia

Na grande maio-
ria dos pacientes, o 
estridor é o sinal mais 
característico, podendo 
acompanhar-se de uma 

leve tiragem ou retração subcostal ou supraesternal. Nos casos de uma laringo-
malácia moderada ou grave, irão ocorrer dificuldades na alimentação, levando ao 
baixo peso, falha ao desenvolvimento pondo-estatural, disfagia, episódios de tosse, 
engasgos e cianose, síndromes aspirativas, apneia obstrutiva do sono, desconforto 

Figura 2A. Laringomalácia na 
expiração: epiglote tubular e pregas 
ariepiglóticas curtas. 

Figura 2B. Laringomalácia na 
inspiração: colapso das estruturas  
supraglóticas, dificultando a visuali-
zação das pregas vocais.

Figura 3A (esquerda), 3B (meio) e 3C (direita). Laringomalácia, mostrando uma sequência de aspirações  
da mucosa aritenóidea redundante, em direção à glote, durante a inspiração. 
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respiratório com retração intercostal, cor pulmonale e ALTE (Apparent Life Threa-

tening Event - eventos aparentes que colocam em risco a vida ). 
Síndromes ou características especiais

A laringolomalácia pode se acompanhar de uma percentagem baixa (7,7%)3 
de lesões sincrônicas da via aérea. Estas lesões secundárias devem ser suspeitadas, 
quando houver sintomas atípicos de laringomalácia, uma evolução errática ou 
uma piora acentuada dos sintomas, durante os primeiros anos de vida. Em todos 
estes casos, uma avaliação endoscópica, sob anestesia geral, é mandatória, para 
descartar as principais patologias associadas, como a estenose subglótica, a 
traqueobronquiomalácia, a paralisia de prega vocal, entre outras. Outras alterações 
para serem consideradas, incluem a presença do refluxo gastroesofágico, infecções 
respiratórias concomitantes, uma vez que ambas estas condições pioram muito os 
sintomas da laringomalácia. 
Evolução

A evolução da laringomalácia irá depender do grau de obstrução que produz 
na via aérea. A laringomalácia leve é auto-limitada, enquanto que, na grave, é im- 
portante assegurar a via aérea e melhorar a ventilação do paciente, mediante um 
tratamento cirúrgico. 
Tratamento

A maioria dos casos de laringomalácia são leves, sendo, portanto, o trata-
mento conservador, com uma conduta expectante, e controles clínicos da evolu-
ção do paciente. Quando existir sinais de refluxo gastroesofágico, é necessário 
implementar o tratamento médico pertinente. Nos casos de uma laringomalácia 
grave, não há dúvidas que o tratamento será cirúrgico para assegurar uma via 
aérea adequada. Possivelmente, haverá dúvidas nos pacientes com laringomalácia 
moderada, porém quando houver dificuldades na alimentação, alterações na venti-
lação, apneias ou transtornos do crescimento, está indicado o tratamento cirúrgico. 
A dúvida persistindo, a polissonografia (PSG) irá revelar o número de episódios 
de apneia/hipopnéia, bem como a saturação de oxigênio durante o sono.4 

O tratamento cirúrgico de escolha é a supraglotoplastia. A traqueotomia é 
atualmente reservada quando falhar a opção anterior ou quando existirem outras 
lesões concomitantes com a da via aérea, como a traqueomalácia. A cirurgia é rea-
lizada por via endoscópica. A supraglotoplastia consiste na ressecção das pregas 
aritenoepiglóticas curtas e da mucosa redundante das cartilagens aritenóides. Este 
dois procedimentos são em geral suficientes para melhorar, a maioria das laringo-
malácias. Podem ser utilizadas técnicas frias, como a microcirurgia laríngea com 
fórceps e a microtesoura, sob controle tanto endoscópico quanto microscópico, 
com a vantagem de terem baixo custo e rapidez. Também, dentro das técnicas 
frias, encontramos o microdebridador que, ao aspirar e seccionar somente a muco-
sa redundante, protege a estrutura cartilaginosa da laringe. Por outro lado, o laser 
a CO2 tem como vantagem uma precisão maior nos cortes e menor sangramento, 
mas por ser uma técnica a quente produz maior edema e inflamação pós-cirúrgica. 
Em alguns acasos é necessário realizar uma epiglotopexia na base da língua, com 
sutura usando fio, ou usar o laser para deixar as superfícies cruentas tanto na face 
lingual da epiglote, quanto na base da língua, para que o processo cicatricial poste-
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rior permita sustentação à epiglote e impeça seu colapso para a glote. Independen-
te da técnica empregada, é fundamental identificar quais estruturas supraglóticas 
estão causando a obstrução respiratória, já que uma abordagem muito agressiva 
poderá desencadear uma síndrome aspirativa ou uma estenose supraglótica de 
difícil resolução. 
Complicações

A percentagem de complicações cirúrgicas é baixa, quase 4%, dentre elas 
encontramos o edema com obstrução de vias aéreas no pós-cirúrgico imediato, 
dor manifestada como disfagia, irritabilidade, infecções, danos à cartilagem, 
sinéquias, granulomas e estenose supraglótica. 
Dicas

•	 É	o	estridor	laríngeo	congênito	mais	frequente.
•	 O	desenvolvimento	pondoestatural	é	fator	que	indica	a	cirurgia.
•	 É	muito	importante	posicionar	corretamenteo	seu	laringoscópio,	já	que	uma	assimetria	

laríngea por esta causa, distorce a arquitetura da laringe, impedindo uma visualização  
correta das estruturas supraglóticas responsáveis pela obstrução respiratória.

•	 É	importante	respeitar	a	mucosa	interaritenóidea,	já	que	deixar	2	superfícies	cruentas	neste	
nível produz uma sinéquia pós-cirúrgica na comissura posterior, com resolução difícil.

Paralisia de prega vocal

A paralisia congênita bilateral de pregas vocais (congenital bilateral vocal 

fold paralysis - BVFP) é a segunda causa de estridor no recém nascido, logo após 
a laringomalácia 1, sendo responsável por 15-20% das malformações congênitas da 
laringe   (Figuras 4 A, B, C e D). Pode ser uma condição isolada, não relacionada 
com outras condições e/ou, em alguns casos, em quase 40% dos casos, pode ser 

causada por doença do sistema 
nervoso central, tais como mie-
lomeningocele, Arnold-Chiari e 
hidrocefalia. A paralisia unila-
teral de prega vocal (unilateral 

vocal fold paralysis - UVFP) no 
recém nascido é menos frequen-
te, sendo resultado de uma lesão 
periférica do nervo durante um 
parto distócico. Posteriormen-
te, o neonato pode contrair uma 
UVFP como resultado de pro-
cessos traumáticos, tanto exter-
nos quanto internos, (pancadas 
no pescoço ou no crânio, intu-
bações endotraqueais, sondas 
nasogástricas, etc.) inflamató-
rios, neoplásicos, pós-cirúrgi-
cos. Muitas vezes as causas são 
evidentes, como uma cirurgia 

Figura 4C. Abdução.
Paralisia unilateral da prega 
vocal direita. 

Figura 4A. Abdução.
4B. Adução. Ambas as pregas 
vocais paralisadas 

4D. Adução.
Paralisia unilateral da prega 
vocal direita. 
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cardíaca, tireoidiana, ou uma correção de fístula traqueoesofágica. Entretanto, isto 
não acontece em todas as vezes, de modo que existem paralisias idiopáticas. 5,6

Como é este estridor?

A BVCP é caracterizada pelo estridor inspiratório com tom agudo (high-

pitched) presente desde o nascimento, que piora com o choro, com a alimentação 
ou com a excitação. O estridor torna-se mais intenso durante as primeiras semanas 
de vida do recém-nascido, e melhora quando o bebê está dormindo. A UVCP 
caracteriza-se principalmente por disfonia, choro fraco e soprado e transtornos da 
degluticão. O estridor, em geral, aparece só com os esforços. 
Apresentação e idade

A BVCP é sintomática desde o primeiro dia de vida, com estridor 
inspiratório, episódios de cianose e apneia, mas com voz normal, e diferentes 
tipos de retração intercostal, que depende da gravidade da obstrução da via aérea. 
Em algumas ocasiões, a intubação endotraqueal poderá ser necessária. Quando 
a UVCP estiver presente no recém nascido, deverá ser descartada a hipótese de 
dano ao nervo laringeo inferior ou recorrente durante o parto; em outras situações 
a BVCP poderá aparecer mais tarde, após um tratamento cirúrgico por alguma 
malformação congênita ou por traumatismos internos ou externos do nervo 
recorrente, em nível periférico (mais frequente do lado esquerdo). Em 50 % dos 
casos, as paralisias do nervo recorrente esquerdo estão relacionadas com a cirurgia 
cardíaca para tratar o ductus arteriosus ou malformações vasculares mediastinais. 
Diagnóstico

O diagnóstico é feito com base na suspeita clínica muito característica e se 
confirma pela fibrolaringoscopia flexível, com o paciente desperto e anestesia 
local para avaliar a mobilidade da prega vocal. Nos casos em que a anatomia 
da supraglote não permitir a avaliação correta das pregas vocais, realiza-se 
uma laringoscopia rígida, sob anestesia geral, mas com respiração espontânea, 
(os gases e os medicamentos anestésicos podem afetar a mobilidade da prega 
vocal). É de suma importância diferenciar a paralisia com outras patologias que 
levam à fixação das pregas vocais, como sinéquias na comissura posterior, lesões 
infiltrativas das pregas vocais ou fixação da articulação cricoaritenóidea. Todas 
estas patologias são diagnosticadas palpando as pregas vocais ou inspecionando a 
subglote, sob anestesia geral. 
Sinais e sintomas que acompanham a patologia

A dificuldade respiratória é predominante nas BVCP, inclusive deve ser sus-
peitada naqueles neonatos que apresentam uma falha imediata, após a extubação. 
Em algumas ocasiões, os pacientes podem experimentar disfagia, devendo ser 
considerada a importância da subida da laringe para a abertura do músculo crico-
faringeo durante a deglutição e da função esfincteriana da laringe. Podem cursar, 
inclusive com síndromes aspirativas, quando houver a paralisia das pregas vocais 
em abdução. Igualmente, as paralisias unilaterais podem cursar com síndromes 
aspirativas. 
Síndromes ou características especiais

Uma vez que o diagnóstico de paralisia do recorrente tenha sido feito, 
é imprescindível solicitar uma ressonância magnética (RM) do cérebro com 
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ênfase na fossa posterior. É também importante fazer uma interconsulta com 
o neurologista, cardiologista, e buscar outras alterações na laringe, traqueia, e 
brônquios. A malformação de Arnold-Chiari Tipo III é responsável por 1/3 das 
causas neurológicas. Ao redor de 45% das causas de BVCP são relacionadas com 
a laringomalácia, traqueomalácia e a estenose subglótica.6
Evolução

A evolução da paralisia irá depender da sua etiologia. As paralisias 
idiopáticas se recuperam espontaneamente em 50 % dos casos, durante o primeiro 
ou segundo ano de vida, 7 entretanto, em alguns outros pacientes, a recuperação 
poderá ocorrer em 10 anos ou mais. As paralisias secundárias irão se recuperar, 
uma vez que a causa de base da doença seja resolvida e irá depender se uma lesão 
irreversível do nervo tenha ou não ocorrido. 
Tratamento

O tratamento, na maioria dos casos de paralisia unilateral do nervo larín-
geo recorrente, não é necessário, pois existe, até mesmo, uma compensação do 
trabalho da prega vocal que consideravelmente melhora a disfonia ou o choro 
apagado destes pacientes. Com relação a uma possível síndrome aspirativa, os 
sintomas podem melhorar suplementando a dieta com líquidos espessados e a 
posição adequada para a alimentação. Uma percentagem pequena (8%) destes 
pacientes necessitarão da traqueotomia, a qual será indicada nos casos de dispneia, 
e nos eventos de aspiração crônica. Além disto, existem técnicas para a mediali-
zação das pregas vocais, usando diferentes substâncias (gordura, colágeno) ou a  
tireoplastia tipo I, mas estes tratamentos são reservados para crianças mais velhas 
acometidas por disfonia grave, a despeito do tratamento fonoaudiológico. Outro 
tratamento interessante envolve técnicas para a reinervação laríngea usando a asa 
do hipoglosso.

Quando a BVCP produz alterações do crescimento, dificuldade respirató-
ria, apneias ou crises de cianose, é necessário assegurar uma boa via aérea. A  
traqueotomia é necessária em aproximadamente 50% dos pacientes. Em outros 
casos, a traqueotomia pode ser evitada quando a paralisia for secundária à hidro-
cefalia, ou à malformação Arnold-Chiari, desde que a criança esteja entubada e a 
cirurgia para a correção do problema for realizada. Nos casos exitosos, há recupe-
ração da motilidade das pregas vocais. O tratamento cirúrgico da BVCP é possi-
velmente um dos mais controversos, devido ao fato que a traqueotomia tem uma 
alta morbi/mortalidade, sendo socialmente muito rejeitada. Entretanto é a técnica 
que preserva as estruturas da laringe enquanto se espera pela recuperação espon-
tânea da mobilidade das pregas vocais. Por outro lado, todas as outras técnicas 
cirúrgicas, sejam endoscópicas ou por procedimento aberto, que foram desenvol-
vidas para evitar a traqueotomia (aumentando a área glótica posterior), irão ine-
vitavelmente piorar a qualidade vocal. Entre as diferentes técnicas cirúrgicas, os 
procedimentos endoscópicos são os preferidos.8 Pode ser feita a aritenóidectomia 
e a cordectomia posterior usando o laser de CO2. A aritenoidopexia com a agulha 
de Lichtenberger e por último, um splint cricoideo posterior são outras opções. 
Finalmente, a laringofissura com enxerto posterior ou técnicas de aritenóidepexia 
ou lateralização das pregas vocais a céu aberto também são outras possibilidades.
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Complicações

A principal complicação cirúrgica, tanto na cirurgia endoscópica quanto 
na aberta é que, na maioria dos casos, a qualidade da voz fica permanentemente 
afetada. Devido a este fato, o tratamento cirúrgico deverá ser individualizado e 
deve-se estudar cuidadosamente cada paciente, uma vez que uma percentagem 
alta das paralisias pode se resolver espontaneamente. 
Dicas

•	 Estridor	inspiratório	de	tom	agudo	(high-pitched) e permanente.
•	 Sempre	afastar	uma	malformação	do	sistema	nervoso	central.
•	 Durante	a	laringoscopia	direta,	sob	anestesia	geral,	com	o	paciente	relaxado,	é	essencial	

sempre palpar a articulação cricoaritenóidea para avaliar a mobilidade correta e 
confirmar	o	diagnóstico.

Estenose subglótica congênita

É responsável por 10-15% das anomalias congênitas da laringe 9 e é o estrei-
tamento do calibre da subglote, menor de 4 mm em lactentes a termo, ou menor 
de 3 mm em um prematuro, sem que se conheçam os fatores desencadeantes (intu-
bação endotraqueal ou traumatismo cervical externo). 9 É causado por falha para 
recanalizar o lúmen da laringe, durante a décima semana de gestação. 9 A estenose 
congênita tem dois tipos principais, o membranoso e o cartilaginoso. O tipo car-
tilaginoso, por deformidade elíptica da cartilagem cricóide é o mais frequente.  9,10

Como é este estridor?

O estridor é bifásico (estenose subglótica cartilaginosa) ou principalmente 
inspiratório (componente adicional de muco como hiperplasia de glândulas 
submucosas). O estridor piora com o choro, com a alimentação e com os esforços.9 
Nos casos graves, o estridor está presente desde o nascimento e, nos moderados, 
aparece mais tardiamente (1 a 4 meses de vida). 9 
Apresentação da doença e idade

A apresentação clínica depende do grau e da extenção do estreitamento e das 
condições clínicas de base. Os casos mais graves são sintomáticos ao nascimento, 
enquanto que os casos moderados tornam-se evidentes logo nas primeiras sema-
nas até os 3 meses de vida, pelo incremento da atividade física e das necessidades 
ventilatórias. 

A estenose subglótica congênita leve a moderada poderá só ser sintomática, 
quando se complica com infecção do trato respiratório superior ou com o esforço físi-
co. Algumas vezes o diagnóstico pode ser fortuito, por exemplo quando se necessita 
um tubo endotraqueal menor do que o normal, para intubar o paciente, no momento 
de outro procedimento cirúrgico. A apresentação mais comum da estenose subglótica 
congênita é a dificuldade respiratória progressiva com estridor bifásico ou inspirató-
rio. O crupe persistente ou recorrente é outra forma comum de apresentação.9-11

Sinais e sintomas que acompanham a doença

Outros sintomas desta doença incluem a dispneia, a tosse ladrante ou 
metálica, rouquidão, choro fraco por diminuição de fluxo de ar através da árvore 
respiratória obstruída. Nos casos graves, retrações intercostal, supraesternal e 
diafragmática, deformidade torácica, dificuldades para alimentação e, em longo 
prazo de evolução, a criança não cresce.
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Diagnóstico

A imagem lateral e a ântero-posterior dos tecidos moles do pescoço 
em hiperextensão será muito elucidativa para demonstrar a existência de um 
estreitamento subglótico. O estreitamento subglótico no formato ampulheta, como 
evidenciado na projeção ântero-posterior é típico desta condição.12 (Figura 5)

A tomografia computadorizada (TC) dá uma informação acurada da 
localização, tamanho e da extensão desta estenose. Entretanto, este tipo de estudo 
não é sempre possível, pois a intubação ou a sedação são necessárias o que é um 
problema sério em crianças dispneicas.13

Em todos os casos, a endoscopia flexível, sob anestesia tópica deverá 
ser realizada para descartar a doença glótica ou subglótica. O diagnóstico é 
confirmado na sala de cirurgia, ao realizar a endoscopia rígida, sob anestesia 
geral, colocando um laringoscópio de comissura que separe delicamente as pregas 
vocais.1 (Figuras 6 e 7). Deve ser realizado um estudo de refluxo para verificar 
se a estenose subglótica é congênita, ou, caso contrário, trata-se de uma forma 
adquirida causada por um refluxo gastroesofágico inicialmente desconhecido.10 

Síndromes ou aspectos especiais

A doença pode se apresentar clinicamente como uma membrana glótica, com 
extensão para a subglote, ou como uma atresia de laringe, mas é principalmente 
uma malformação isolada, limitada à área subglótica  14. Pode ser relacionada com 
outras anomalias congênitas como a paralisia de prega vocal, ou condições con-
gêntas tais como a síndrome de Down. 12

Figura 5A (esq.). Imagem de raio - x cervical 
na projeção ântero-posterior. 

Fig. 5B (direita). Projeção lateral  
mostrando a estenose subglótica. 

Figura 6.(esquerda, meio e direita). Imagens endoscópicas da estenose congênita da subglote.
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É a terceira anomalia laríngea congênita mais comum, após a laringomalácia 
e a paralisia de prega vocal. Além disto, é a causa mais comum de obstrução da via 
respiratória de crianças menores de um ano de idade, que requer traqueotomia.  9 

É difícil determinar sua ocorrência, uma vez que muitos casos podem neces-
sitar de intubação endotraqueal durante o período neonatal, o que leva a incluir 
estes casos na categoria de estenose subglótica adquirida, secundária à história de 
intubação traqueal.  9
Evolução

Ao contrário da estenose subglótica adquirida, as congênitas são, em teoria, 
susceptíveis de melhora com o crescimento laríngeo.14 A partir dos 18-24 meses 
de vida, as estenoses melhoram de forma evidente, como resultado do desenvol-
vimento da região subglótica. 10 

Caso se observe que a via aérea não cresce e os problemas com hospitalização 
decorrentes de dificuldade respiratória são iminentes, deve proceder-se a uma 
reconstrução laríngea, antes que se necessite de traqueotomia em uma situação 
de urgência. Entretanto, a traqueotomia é, com frequência, a medida inicial mais 
segura e adequada para tratar uma criança com estenose subglótica. É importante 
ter em conta que existem muitas condições médicas que impedem ou retardam a 
reconstrução cirúrgica: idade, peso, pneumopatia dependente de O2, enfermidades 
neurólogicas envolvendo um risco grave de aspiração pulmonar, anormalidades 
craniofaciais, laringe reativa, refluxo gastroesofágico grave, entre outras.15

Tratamento

O tratamento irá depender do grau de estenose subglótica, seu tipo histo-
lógico (seja membranoso ou cartilaginoso), as condições gerais do paciente ou 
outras anomalias associadas. Haverá variação desde a conduta expectante nos 
casos leves, até as cirurgias complexas nas estenoses graves. A abordagem da 
estenose subglótica deverá ser encarada com uma abordagem multidisciplinar. 16 
Os objetivos terapêuticos são no sentido de conquistar uma ventilação adequada, 
uma boa deglutição e a voz. 
Observação clínica. Nos casos leves, sem dificuldade respiratória,e sem trans-
tornos na deglutição, uma atitude expectante e exames de rotina são importantes. 
Sinais de ocorrência da obstrução laríngea, devem ser monitorados, bem como a 

Figura 7A e B. Estenose subglótica congênita: (esquerda), raio-x cervical 
lateral. Imagem endoscópica (direita) 
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evolução do peso e da altura, e condições que possam piorar o quadro, como o 
refluxo gastroesofágico ou uma infecção de via aérea superior. Durante as crises, 
a associação de corticóides inalatórios e sistêmicos (prednisona 1-2 mg/kg/dia ou 
equivalente), broncodiladores, adrenalina, umidificação do ar inalado e antibióti-
cos, em alguns casos, podem ser suficientes. 
Tratamento endoscópico. Se bem que algumas estenoses apresentam uma 
membrana fina e fibrosa que possibilitam uma tentativa de dilatação endoscópica 
cuidadosa com velas (bougies) ou balões, ou vaporização com laser, o tratamento 
endoscópico é raramente eficaz porque a maioria das estenoses subglóticas 
congênitas são cartilaginosas e as manobras endoscópicas podem por em risco 
a estenose, piorando a mesma. Portanto, na maioria dos casos, o tratamento 
cirúrgico deverá ser considerado.  14

Traqueotomia. É uma opcão viável nos casos leves, até que o crescimento normal 
amplie a via aérea o suficiente para permitir a decanulação. Esta conduta não está 
livre de riscos: 2-5% de mortalidade em crianças devido à decanulação acidental, 
mas dá ao neonato tempo para crescer e ganhar peso para uma futura reconstrução 
cirúrgica. Por outro lado, a eficácia demonstrada pelas intervenções cirúrgicas 
destinadas à reconstrução laringotraqueal levou a uma abordagem mais agressiva 
desta patologia para se conseguir uma decanulação precoce. 
Tratamento cirúrgico. Foram desenvolvidas uma grande variedade de técni-
cas cirúrgicas em 1 e 2 tempos, entre elas, a reconstrução laringotraqueal, com 
variáveis de enxertos e stents, a divisão anterior das cricóides e a ressecção cri-
cotraqueal parcial. O tratamento para cada paciente deverá ser personalizado, e 
procedimentos diferentes irão ser requeridos, com frequência no mesmo paciente, 
para obtenção de resultados satisfatórios. 16

Complicações

A subglote de um recém nascido a termo, possui entre 5 a 7 mm de diâmetro. 
A estenose subglótica está presente, quando o diâmetro for de 4 mm, causando 
44% de redução do diâmetro transversal da área útil da via aérea. Quando 
inflamada, 1 mm de edema irá reduzir esta área em até 25%  11. Portanto, o paciente 
acometido pela estenose da subglote, mesmo nos casos leves, irá experimentar 
uma descompensação rápida, quando frente a fatores que possam piorar esta 
condição. Estes fatores incluem o refluxo gastroesofágico ou a infecção da via 
aérea superior. Nestes casos, poucos milímetros de lúmen ganhos com a ajuda de 
algum tipo de procedimento, irá, de maneira perceptível, melhorar esta condição. 11

As complicações do tratamento podem ser relacionadas à cirurgia ou ao stent. 
Reconstrução laringotraqueal: formação de granuloma na extremidade do 

stent, fístula cervical, deslocamento do enxerto, necrose, infecção e extrusão, gra-
nulomas, extubação acidental, complicações advindas do enxerto costal (hemato-
ma costal, pneumotorax, derrame pleural), entre outras.  16

Ressecção cricotraqueal: deiscência anastomótica e dano aos nervos 
laríngeos recorrentes, entre outras. 17

A monitorização no pré e no pós-operatório do refluxo gastroesofágico é 
essencial. Tem sido demonstrado o impacto negativo deste refluxo nas estruturas 
da laringe, podendo ser causa de falha do tratamento. 17
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Dicas

•	 Os	sintomas	tornam-se	evidentes,	quando	a	estenose	subglótica	causa	uma	obstrução	>50%.	
•	 Lactentes	ou	crianças	pequenas	que	sofrem	de	laringite	recorrente	deverão	ser	avaliadas	para	
detectar	estenose	subglótica	congênita.	A	laringite	em	crianças	<	6	meses	de	idade	é	rara.	

•	 Deve-se	suspeitar	desta	doença,	com	os	seguintes	eventos:	qualquer	tipo	de	falha	respiratória	
ao	nascimento,	laringite	com	dispneia	que	apareça	no	primeiro	mês	de	vida	do	lactente,	com	
dificuldades	associadas	com	a	intubação	ou	a	extubação.

•	 Não	realizar	tratamento	endoscópico	com	laser	de	CO2	nem	dilatação,	para	a	estenose	
subglótica	congênita	cartilaginosa.

Hemangiomas subglóticos

Os hemangiomas são os tumores benígnos mais frequentes que acometem 
a população pediátrica. Uma percentagem de 60% está localizada na cabeça e 
pescoço.  1 Estes tumores são mais comuns em meninas (proporção 2:1) e consistem 
de hiperplasia de células endoteliais, fibroblastos, macrófagos e mastócitos. 
Embora os hemangiomas subglóticos - HSG - (subglottic haemangiomas) sejam 
muito frequentes em crianças, eles são responsáveis por somente 1,5% das 
anomalias congênitas da laringe. Deve-se suspeitar destes tumores, quando os 
pacientes apresentarem lesões hemangiomatosas na pele do pescoço e região 
inferior da face.18

Como é este estridor?

O estridor no HSG é bifásico, com o componente inspiratório maior. Piora 
quando chora e com as infecções respiratórias. A intensidade do estridor irá 
depender do tamanho do hemangioma e do estágio de evolução. 
Forma de apresentação e idade

Os HSG são assintomáticos durante as primeiras semanas de vida. O primei-
ro sintoma é o estridor, o qual começa quando o lactente tem ao redor de 40 ou 
60 dias de vida. Em alguns pacientes, o estridor ocorre quando aparece a intercor-
rência respiratória. Mais tarde, e devido a fase proliferativa das lesões, durante os 
primeiros meses, os sintomas se intensificam19 e podem desencadear dispneia com 
retração intercostal e obstrução respiratória. Os pacientes comumente apresentam 
laringites de longa duração ou recorrentes, tosse ladrante, e episódios de crupe. 
Diagnóstico

É feito pela avaliação clínica do paciente, tendo em conta o tipo do estridor 
e momento do seu aparecimento. O hemangioma subglótico é suspeitado quando 
se observa a presença de hemangiomas na pele e em outras partes do corpo. Uma 
imagem de raio - X lateral do pescoço, com foco maior nos tecidos moles da 
laringe, mostra um estreitamento assimétrico do lúmen subglótico, com perda 
da coluna aérea nos casos mais obstrutivos. A ressonância magnética (RM) 
e a tomografia computadorizada (TC) são também ferramentas diagnósticas 
eficazes, em especial se for necessário estudar o comprometimento de outros 
órgãos para descartar malformações associadas. Um diagnóstico definitivo é feito 
usando-se a laringoscopia direta sob anestesia geral, mostrando uma lesão firme, 
compressível, de cor pink-avermelhada, que se estende medialmente abaixo das 
pregas vocais. A lesão pode estar localizada na região posterolateral da laringe e, 
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nos casos mais graves, pode obstruí-la completamente (Figura 8). A biópsia da 
lesão não é feita de rotina, pois o seu aspecto macroscópio é típico. Entretanto, nos 
casos de dúvida, a biópsia pode ser realizada e a hemorragia deverá ser controlada 
pela compressão da lesão com um tubo endotraqueal. 

Figura 8A. (esq). Paciente com dois meses de idade apresentando hemangioma na cabeça e pescoço; 
8B. 2a à esq.). Imagem endoscópica do hemangioma bilateral subglótico; 8C. (3a à esq.); 8D. (direita). 
Hemangioma visto durante a laringoscopia direta, mostrando completa obstrução do lúmen subglótico 

Sinais e sintomas

Os pacientes afetados por esta condição, com frequência, consultam o 
médico por uma história de laringites recorrentes, alguns deles ainda sem a 
idade habitual da ocorrência destes eventos respiratórios - abaixo de seis meses 
- demonstrada pelos estudos estatísticos. Tais eventos têm uma evolução atípica, 
respondendo parcialmente às medicações administradas e tendo uma duração 
mais prolongada dos sintomas. 
Síndromes ou aspectos especiais

Em 50% dos casos de HSG há lesões de pele concomitantes. Os hemangiomas 
de pele são os mais típicos. Eles são distribuídos, com localização na região da 
“barba, que é a região pré-auricular, incluindo a mandíbula, mento, lábio inferior 
e porção anterior do pescoço. Pacientes com lesões nesta área, também podem 
apresentar hemangiomas na via aérea, em 65% dos casos, o que é evidenciado ao 
redor da quarta a sexta semana de vida.18-20

Evolução

Os hemangiomas são caracterizados inicialmente por uma fase proliferativa 
de crescimento rápido, durante os primeiros seis meses de vida, seguida, subse-
quentemente, por um período de estabilização ao redor do primeiro ano de vida do 
paciente e, finalmente, um período de regressão, uma fase lenta, que se prolonga 
por muitos anos. A maioria dos hemangiomas alcançam 2/3 do seu tamanho, ao 
redor de cinco meses de idade.19,20 Ao redor de 80% dos hemangiomas desapare-
cem com a idade de sete anos. 
Tratamento

O tratamento é personalizado para cada paciente, e depende da evolução da 
lesão e do grau do comprometimento da via aérea. Pode ser expectante, medica-
mentoso e/ou cirúrgico. Considerando o fato que esta condição experimenta uma 
regressão ao longo do tempo, todos estes pacientes que não tenham sintomas rele-
vantes serão avaliados periodicamente e com exaustão, em especial durante a fase 
proliferativa. Na ocorrência de sintomas respiratórios, de dificuldades alimenta-
res ou de retrações intercostais, e se a obstrução respiratória for considerável, é 
importante assegurar a via aérea através de procedimento cirúrgico. 



108 XII Manual de OtOrrInOlarIngOlOgIa PedIátrIca da IaPO!

Os corticosteróides sistêmicos têm sido a medicação de escolha nestes casos, 
2 a 4 mg/k/dia de prednisona ou 2-3mg/k/dia metilprednisolona por um mês, 
com redução gradual até atingir a dose mais baixa e adequada ao paciente. Outra 
opção é a administração intralesional de corticóide aplicado por via endoscópica, 
seguido por intubações endotraqueais temporárias. 

A partir do ano 2008, o propranolol passou a ser usado para o tratamento dos 
hemangiomas da cabeça e pescoço nas crianças, tornando-se a primeira linha de 
tratamento para estas condições.18,21,22. Esta medicação beta-bloqueadora favorece 
a apoptose das células envolvidas, reduz os fatores de crescimento angiogênicos, 
promovendo um resultado satisfatório com a redução rápida do tamanho da lesão. 
A dose recomendada do propranolol é de 2 a 4 mg/kg/dia com aumento gradual. 
Atualmente, o corticóide e o propranolol são dados juntos, e o corticóide é então 
reduzido gradualmente, e continua-se a terapia com a dose mais baixa eficaz do 
beta-bloqueador. Mais estudos prospectivos e randomizados são ainda necessários 
para protocolar este medicamento no tratamento do HSG. É muito importante 
abordar o paciente de maneira multidisciplinar com o pediatra, dermatologista, 
endocrinologista e cardiologista para monitorar de maneira estrita, o uso da 
medicação e dos efeitos adversos que o propranolol produz. Os pacientes, em 
geral, começam o tratamento no hospital. Uma avaliação prévia cardíaca e dos 
níveis de glicose no sangue, deve ser realizada. Um tratamento cirúrgico possível 
é a laringofissura, com ou sem enxerto, o que poderá ser feito naqueles pacientes 
que não respondem satisfatoriamnete ao tratamento clínico medicamentoso, ou 
pela obstrução da via aérea, devido ao crescimento rápido do HSG. Nos casos 
mais extremos, uma traqueotomia temporária é realizada para estabilizar a via 
aérea. Uma outra possibilidade é o tratamento endoscópico usando o laser de CO2, 
o qual deverá ser usado em menos de 50% da área subglótica devido ao risco de 
estenose neste nível. Entretanto, este último método não é aconselhado nos casos 
de HSG bilateral ou de tamanho grande. 
Complicações

É importante considerar as complicações típicas da doença, tais como ulce-
ração, hemorragia, e obstrução da via aérea. Entretanto, complicações secundárias 
oriundas do tratamento medicamentoso e cirúrgico deverão ser levadas em consi-
deração. O tratamento farmacológico também pode causar complicações. Alguns 
efeitos dos corticóides incluem irritabilidade, insonia, alterações gastrointestinais, 
osteoporose, hipertensão, supressão da adrenal, retardamento do crescimento e 
aspecto cushingoide. Por outro lado, os beta-bloqueadores produzem sonolência, 
um aumento do refluxo gastroesofágico, bradicardia, hipotensão, hipoglicemia e 
sibilância. Algumas complicações no pós-operatório compreendem: as estenoses 
já anteriormente descritas, secundárias ao uso do laser, também a pneumonia e 
pneumotórax como resultado de procedimentos endoscópicos para administração 
de corticóides dentro das lesões, o que requer muitas intubações para serem obti-
dos resultados satisfatórios. 
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Dicas

•	 Estridor	bifásico	acompanhado	por	tosse	tipo	crupe	(laríngea).
•	 Episódios	com	duração	prolongada	ou	recorrentes	de	laringite	em	bebês	abaixo	de	seis	
meses	de	idade,	irá	sugerir	esta	doença.	

•	 Todos	os	pacientes	que	apresentem	lesões	hemangiomatosas	na	pele	com	uma	distribuição	
tipo	“barba”	deverão	fazer	laringotraqueobroncoscopia	para	descartar	o	comprometimento	
da	via	aérea.

Membranas laríngeas 

São anomalias congênitas incomuns (5%) causadas por falha do lúmen da 
laringe para recanalização, entre a oitava e décima semana da gestação.23 A maioria 
das membranas laríngeas ocorrem no nível glótico, com frequência estendendo-se 
para a área subglótica.11 A classificação de Cohen é apresentada na Tabela 1 e os 
casos na Figura 9.10.11,23

Tabela 1. Classificação de Cohen das membranas laríngeas 

Classificação de Cohen Membranas laríngeas

Tipo I Membrana anterior fina, compromete até 35% do lúmen da glote

Tipo II Membrana moderadamente espessada anterior compromete 35-50% 
do lúmen da glote

Tipo III Membrana espessada anterior compromete 50-75% do lúmen da 
glote, com extensão para a subglote

Tipo IV
Membrana uniformemente espessada compromete 75-90% do 
lúmen da glote. As pregas vocais não são visualizadas. Componente 
cartilaginoso subglótico

Como é este estridor?

O estridor é bifásico ou principal-
mente inspiratório. Nos casos mais graves 
está presente ao nascimento, enquanto que 
nos moderados ocorre mais tarde. 
Apresentação clínica e idade

A apresentação clínica depende da 
extensão da membrana, o que irá deter-
minar os graus diferentes da obstrução da 
via aérea e da disfunção vocal. Em 80% 
dos casos, os sintomas manifestam-se a 
partir do momento que o bebê nasce.  24

Choro disfônico e o estridor são 
os sintomas iniciais mais frequentes. 25  
A laringite recorrente e a pneumonia 
podem também estar presentes. 10

Figura 9. Casos de membranas da glote. 9A.  
(sup. esq). Tipo I. 9B. (sup. dir.) Tipo II. 9C. 
(baixo esq.). Tipo III. 9D. (baixo dir.). Tipo IV.
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Todos os pacientes afetados pela membrana laríngea apresentam algum grau 
de disfonia. 11,23 O choro do paciente e a voz são geralmente descritos como tendo 
o som agudo (high-pitched). 11 Os casos mais graves requerem a traqueotomia para 
assegurar a via aérea. 23

Sinais e sintomas 

•	 Tipo	I:	choro	disfônico	desde	o	nascimento,	sem	sinais	de	obstrução	respiratória.	
 A restrição da via aérea é somente evidenciada no caso de laringite aguda.
•	 Tipo	II:	rouquidão	e	choro	fraco,	sintomas	leves	de	obstrução	da	via	aérea.
•	 Tipo	III:	voz	muito	fraca,	sintomas	moderados	de	obstrução	da	via	aérea.
•	 Tipo	 IV:	 afonia,	 sintomas	 graves	 de	 obstrução	 da	 via	 aérea	 que	 requerem	 a	

traqueotomia nos primeiros dias de vida. 10 
Diagnóstico

A radiografia cervical lateral e ântero-posterior, em hiperextensão, para partes 
moles, e a TC são úteis para determinar a extensão craniocaudal da membrana 23 
(Figura 10). Uma endoscopia flexível, sob anestesia tópica, deverá ser feita para 
avaliar a mobilidade da prega vocal, a possível localização da obstrução extralarín-
gea da via aérea e as fissuras laríngeas ou as do palato. 23 O diagnóstico é confirmado 

na sala de operação através da 
endoscopia rígida, sob anestesia 
geral. Isto permite identificar a 
natureza e a localização da mem-
brana para determinar o grau da 
extensão subglótica. A palpação 
permite determinar a espessu-
ra e a presença de componente  
cartilaginoso ou de fissura sub-
mucosa. 11,23

Durante a exploração endoscópica das membranas dos tipos III e IV, uma 
traqueotomia de emergência poderá ser necessária, sendo importante estar prepa-
rado para esta possibilidade. 10 Deverá ser considerada a consulta com aconselha-
mento genético.23

Síndromes e aspectos especiais

Em alguns casos a doença está associada com a microdeleção do cromosso-
ma 22q11 (síndrome velocardiofacial, também conhecida como síndrome DiGe-
orge ou Shprintzen), que compreende uma grande variedade de anomalias, tais 
como: fissura lábio-palatina (8%) e anomalias cardiovasculares (30%).23 O Tipo 
IV da classificação de Cohen reflete o tempo, quando a recanalização da larínge 
se completa, durante o periodo embriológico. Se terminar em um estágio mais 
precoce da embriogênese, haverá o desenvolvimento da atresia da laringe (quadro 
de asfixia neonatal, sem choro).

A membrana supraglótica é rara. Pode ser anterior, mas a membrana 
interaritenóidea posterior é a mais comum. Esta última limita a abertura glótica, 
causando obstrução respiratória variável.10

Figura 10A, 10B e 10C. Imagem do raio-X lateral cervical  
de pacientes acometidos pela membrana laríngea
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Evolução

Os sintomas da obstrução da via aérea aumentam, dependendo da extensão 
da membrana. A maioria dos casos mais graves (tipo III e IV) necessitam de 
traqueotomia para manter a via aérea nos primeiros dias de vida. A atresia de 
laringe não é compatível com a vida, sem uma traqueotomia de emergência ou 
um procedimento tipo EXIT (ex utero intrapartum treatment). Alguns recém-
nascidos sobrevivem mais tempo se a atresia laríngea for associada à uma fístula 
traqueoesofágica, permitindo a ventilação do paciente através da mesma.23

Tratamento

A abordagem terapêutica irá depender da espessura da membrana e da 
sua extensão, bem como da gravidade dos sintomas e do grau da malformação 
congênita relacionada com a cartilagem cricóide. 11,12 

Tipo I. As opções são a observação ou a divisão cirúrgica com o laser de CO2 
ou com instrumentos frios, com retalhos mucosos. 23 Caso a membrana cause um 
pequeno problema vocal, não há necessidade do tratamento. Se a membrana for 
mais extensa, mas não comprometer a árvore respiratória, o reparo endoscópico 
pode ser postergado até a idade pré-escolar.23 A aplicação tópica da mitomicina 
C, bem como a monitorização semanal com o endoscópio flexível, além do trata-
mento para o refluxo gastroesofágico, pode ser eficaz para reduzir a recorrência 
de tecido de granulação. Os objetivos terapêuticos da membrana do Tipo I são no 
sentido de melhorar a voz.

Tipo II. As opções de tratamento são a divisão cirúrgica com o laser de CO2, 
ou os instrumentos frios com colocação endoscópica de lâmina ou "quilha" de 
silicone.23 Caso a membrana não seja suficientemente extensa para comprometer 
a árvore respiratória, um reparo mais tardio é preferível, pois a criança poderá não 
tolerar a lâmina de silicone, sem a traqueotomia. Na idade de 4 anos é mais fácil a 
correção cirúrgica da membrana, uma vez que a laringe está maior.  23 A lâmina de 
silicone laríngea permite otimizar a cicatrização da comissura anterior e previne 
a ocorrência de sinéquia.  10 

Tipo III. As possibilidades de tratamento são a divisão cirúrgica com o laser 
de CO2 ou com instrumentos frios, com a lâmina de silicone, ou a cirurgia aberta se 
houver um componente cartilaginoso (a reconstrução laringotraqueal com enxerto de 
cartilagem anterior e colocação de stent).  23 O tempo para proceder o reparo cirúrgico 
deverá ter como base os sintomas respiratórios. Se a traqueotomia for necessária para 
manter a via aérea, o tratamento endoscópico ou a cirurgia aberta deverão ser realiza-
dos mais precocemente, ainda dentro dos primeiros 2 anos de vida da criança. 23

Tipo IV. As possibilidades de tratamento são a traqueotomia e posterior ressec-
ção cricotraqueal em dois tempos cirúrgicos, ou a reconstrução laringotraqueal com 
enxerto de cartilagem anterior e posterior, com colocação de um stent temporário.23 

Complicações

Em geral há uma tendência grande para a recorrência parcial da lesão. 10 
O aconselhamento familiar adequado é de real importância, em especial nas 

membranas do Tipo IV, que incluem deformidades da cartilagem cricóide e fusão 
das pregas vocais. A decanulação é um objetivo razoável, mas pode ser que a voz 
nunca fique completamente normal.11
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Dicas

•	 Um	choro	disfônico,	acompanhado	de	estridor	bifásico	ou	de	desconforto	respiratório	é	
sugestivo	desta	condição.

•	 Existem	4	graus	de	gravidade	da	membrana	glótica	pela	classificação	de	Cohen,	
as	membranas	mais	longas	são	mais	espessas	que	as	curtas	e	têm	um	componnete	
cartilaginoso	subglótico.

•	 A	membrana	laríngea	deverá	ser	considerada	em	uma	criança	com	história	de	disfonia	
congênita	e	crupe	recorrente,	antes	dos	6	meses	de	idade.

Cistos laríngeos congênitos 

São responsáveis por 1,5% das anomalias congênitas da laringe 26 Estes 
cistos podem ser saculares (25%) ou ductais (75%). 27 Um cisto sacular congênito 
desenvolve-se no nível supraglótico, devido à atresia do orifício sacular do 
ventrículo laríngeo.  28,29. É uma dilatação do sáculo preenchida por muco. Existem 
dois tipos destes cistos: o cisto anterior sacular, que se projeta na região anterior 
do ventrículo, e se dirige para o lúmen laríngeo, entre as pregas vocais falsas e 
as verdadeiras, e o cisto lateral, mais frequente e maior, que se apresenta como 
massa abaulada da banda ventricular e/ou da prega ariepiglótica.  28,29 O cisto 
ductal pode resultar da obstrução do ducto das glândulas submucosas, sendo 
localizado principalmente na valécula. Os sintomas dependem da localização do 
cisto (faringolaríngeo ou subglótico) e do seu tamanho . 26

Como é o estridor?

Cisto sacular. O estridor é inspiratório. Pode estar presente ao nascimento e, a 
medida que o cisto cresce, o estridor pode-se tornar mais intenso. O estridor pode 
diminuir quando o bebê estiver deitado do lado comprometido e aumentar quando 
colocado na posição contralateral. 26 
Cisto ductal. O cisto, sendo na valécula, o estridor é inspiratório e diminui na 
posição prona. O cisto, sendo subglótico, o estridor é bifásico ou inspiratório.
Apresentação da doença e idade

Cisto sacular. Trata-se de uma lesão não usual que ocorre no período 
neonatal ou precocemente na infância, com sintomas não específicos, que são 
comuns a outras causas de obstrução laríngea. 28 O estridor inspiratório é o 
sintoma mais típico. Pode inicialmente mimetizar a laringomalácia. 

Cisto ductal. Em geral ocorre mais tardiamente que o cisto sacular, causando 
dificuldades à deglutição.  27

Apresentação dos sinais e sintomas

Cisto sacular. À medida que o cisto cresce, é associado com um desconforto 
respiratório progressivo, eventos de cianose e apneia, alterações da voz (percebida 
como choro rouco ou apagado), e dificuldades alimentares.

Cisto ductal. Os sintomas clínicos dependem da localização e tamanho 
do cisto. Pode causar sintomas de obstrução respiratória e/ou dificuldade à 
deglutição. Os sintomas podem ser semelhantes aos dos cistos saculares. 
Diagnóstico

Embora a imagem do raio-X lateral do pescoço permita a visualização da 
maioria dos cistos, a TC ou a RM são as melhores, devido a alta definição das 
imagens das lesões, com relação ao tamanho, localização, extensão e relações 
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anatômicas.28 A fibrolaringoscopia pode nos ajudar a alcançar o diagnóstico, e a 
laringoscopia direta, sob anestesia geral com intubação permite manter a via aérea 
e confirmar o diagnóstico.26 (Figuras 11 até a 14)

Síndromes ou aspectos especiais

A associação de duas ou mais lesões tem sido determinada em 10 a 45% dos 
pacientes com estridor congênito.  30

Evolução

À medida que o cisto cresce, os sintomas podem aumentar, até mesmo 
chegando a uma obstrução completa da via aérea, com ameaça à vida .      28

Tratamento

O tratamento é cirúrgico, seja usando diferentes técnicas endoscópicas ou 
abordagens externas. O tratamento inclui assegurar a via aérea, geralmente com 
um tubo endotraqueal ou, em alguns casos, com uma traqueotomia e remoção do 
cisto, sendo a abordagem por via endoscópica, a técnica de eleição (instrumento 
frio ou laser de CO2) (Figura 15).

Figura 11A. (esq). Cisto sacular lateral 
direito. Imagem de raio-X cervical de perfil. 
11B. (direita) Imagem endoscópica. 

Figura 12A. (esq.) Cisto sacular lateral esq. na 
TC. Secção sagital. 12B. (dir.) Corte axial 

Figura13A (esq.). Cisto subglótico. Imagem 
cervical lateral no raio-X. 13B. (dir.). Ima-
gem endoscópica. 

Figura 14A.(esq.) Cisto de valécula. Imagem cervical 
lateral no raio-X. 14 B (dir.) Imagem endoscópica 

Figura 15A. (Esq.) Imagem endoscópica do cisto sacular lateral.  
15B. (Dir.) Imagem no pós-operatório da microcirurgia da laringe
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A aspiração do cisto com agulha fina, ocasionalmente, descarta a traqueoto-
mia e/ou um tratamento mais definitivo. Se o cisto recidivar após a aspiração com 
agulha, é aconselhada a excisão por via endoscópica.31 A marzupialização poucas 
vezes é suficiente, sendo necessária a remoção completa da parede do cisto, para 
prevenir uma recorrência.  26

A abordagem externa é reservada para a recorrência após o tratamento 
endoscópico ou nos casos de lesões complexas.  29,31

Complicações

Devido ao fato destes cistos não serem habituais, eles não são comumente 
considerados no diagnóstico diferencial do estridor congênito. Uma detecção precoce 
e um tratamento adequado são essenciais, uma vez que causam uma obstrução da via 
aérea com risco à vida. 
Dicas

Cistos saculares

•	 Os	sintomas	estão	presentes	desde	o	nascimento.	O	estridor	inspiratório	está	associado	
com	dificuldade	para	respirar	e	choro	rouco,	variando	de	acordo	com	a	posição	da	criança.

•	 As	diferenças	com	a	laringomalácia:	a	laringomalácia	nunca	causa	alterações	da	qualidade	
da voz. Na presença de um cisto, o choro do bebê pode ser rouco ou apagado. Na 
laringomalácia, o estridor diminui na posição prona, enquanto que, na presença do cisto 
lateral, os sintomas diminuem quando o bebê estiver deitado do mesmo lado do cisto, e 
aumenta na posição contralateral.

•	 Para	determinar	a	lesão	causal,	uma	avaliação	endoscópica	de	vias	aéreas	de	crianças	
afetadas por um estridor infrequente, deverá ser considerada. 

Cisto ductal

•	 Considerar	a	glândula	tireóide	lingual	no	diagnóstico	diferencial	de	um	cisto	de	base	de	
língua.	Avaliação	da	função	da	tireóide	requer	a	cintilografia	para	confirmar	o	diagnóstico.32

Fenda laríngea 

A fenda laríngea (FL) é definida como uma comunicação anormal entre a 
árvore respiratória laringotraqueal e o trato digestivo alto (hipofaringe e esôfago) 
devido à deficiência da parede divisória entre ambas. A alteração embriológica é 
desconhecida, mas inúmeros fatores são suspeitos. O resultado é a falha na fusão 
da lâmina cricóide posterior e o desenvolvimento anormal do septo traqueoesofá-
gico. Esta anormalidade congênita é rara, tem a incidência de 0,5-1,5% dentro do 
grupo das malformações laríngeas. Existe uma leve predominância no sexo mas-
culino, são casos esporádicos, frequentemente associados com outras malforma-
ções sindrômicas ou não sindrômicas da linha média. Os sintomas irão depender 
da extensão desta comunicação, podendo variar desde pacientes assintomáticos 
até os casos mais graves, incompatíveis com a vida, quando houver uma fenda que 
se estende ao longo de toda a traqueia.33

Como é o estridor?

O estridor pode estar ausente, nos casos mais leves, ou ser inspiratório de 
tonalidade grave (low-pitched), devido ao colapso da mucosa da aritenóide por 
falta de suporte da parede posterior da laringe. Nestes pacientes, o sintoma mais 
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frequente não é o estridor, mas as alterações decorrentes da aspiração de alimentos 
para a árvore respiratória baixa, secundárias à comunicação anormal entre o trato 
respiratório e o digestivo. Quando ocorrer um estridor expiratório, a presença de 
uma traqueomalácia associada deverá ser suspeitada. 
Apresentação da doença e idade

A extensão ou dimensão da fenda, seja ela laríngea ou laringotraqueoesofá-
gica, determina a idade da apresentação e a gravidade da sintomatologia presen-
te.11 As FL são atualmente classificadas de acordo com o seguinte esquema com 
4 tipos: 
•	 Tipo	I:	fenda	interaritenóidea	caudal,	estendendo	até	o	nível	da	prega	vocal.
•	 Tipo	II:	fenda	cricóide	parcial,	ultrapassando	o	nível	da	prega	vocal,	mas	não	

compromete totalmente a cricóide. 
•	 Tipo	III:	fenda	laringotraqueoesofágica.	Compromete	completamente	a	cricóide,	

incluindo os primeiros 2 ou 3 anéis traqueais. 
•	 Tipo	IV:	fenda	laringotraqueoesofágica	com	extensão	para	a	traqueia	torácica	e	

ocasionalmente para o brônquio fonte. 
A maioria das FL Tipo I são assintomáticas e, eventualmente, apresentam 

sinais de aspiração intermitente ou choro débil, devido ao mal fechamento das 
pregas vocais. Nas fendas Tipo II e III, os sintomas iniciam-se ao nascimento, 
durante a primeira alimentação, quando o recém nascido experimenta episódios 
de tosse, engasgos e cianose, devido a aspiração de saliva e leite. Também 
pode ocorrer disfonia, estridor inspiratório, bem como episódios recorrentes de 
pneumonia.11,34. Em algumas ocasiões, ocorre uma hérnia da mucosa (hamartoma) 
que oclui parcialmente a fenda, e os sintomas de aspiração podem ser intermitentes. 
A fenda do Tipo IV apresenta-se com desconforto respiratório agudo imediato e 
síndrome de aspiração grave, com prognóstico sombrio nos casos mais graves. 
Diagnóstico

Embora o diagnóstico pré-natal desta patologia ainda não tenha sido esta-
belecido, podemos suspeitar da FL pela ecografia. Esta malformação congênita 
é suspeitada nos pacientes que apresentam sinais clínicos de aspiração ao nasci-
mento. Um raio-X de tórax mostra infiltrado devido a pneumonia por aspiração 
e o bário, deglutido no esofagograma, mostra a passagem do meio de contraste 
para a via aérea. Todos estes sinais são não-específicos da fenda e podem estar 
presentes em pacientes com fístula traqueoesofágica ou em síndromes aspirativas, 
secundárias a alterações da deglutição que podem ocorrer por causas múltiplas. 
A fibrolaringoscopia, sob anestesia local, é recomendada para descartar outras 
doenças. É conveniente para visualizar a fenda durante a adução das pregas 
vocais, entretanto, devido à redundância da mucosa interaritenóidea, o diastema 
poderá passar desapercebido. Pelas razões acima mencionadas, o diagnóstico será 
confirmado pela laringotraqueoscopia endoscópica, o que permite não somente a 
visualização direta da fenda, mas ajuda a determinar sua extensão. (Figura 16). 
Apresentação dos sinais e sintomas

Estes pacientes podem ter alta prevalência de refluxo gastroesofágico, bem 
como de traqueomalácia, fístula traqueoesofágica com ou sem atresia de esôfago. 
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Síndromes e aspectos especiais

As FL são associadas com quatro síndromes: a síndrome G (Opitz- Frias), 
caracterizada por outras alterações da linha média, tais como fissura lábio-pala-
tina, hipospádia, implantação anormal do pavilhão auricular e hipertelorismo; a 
síndrome de Pallister-Hall, que inclui o sistema nervoso central, cardíaco, renal, 
e malformações pulmonares, alterações das extremidades e ânus imperfurado. 
Outra síndrome a qual o médico otorrinolaringologista está bem familiarizado, é 
a síndrome CHARGE (coloboma ocular, doença cardíaca, atresia coanal, retardo 
mental e do crescimento, anomalias genitais e do ouvido) e a síndrome VACTERL 
(vértebras anormais, atresia anal, defeitos cardíacos, fístula traqueoesofágica  
com ou sem atresia de esôfago, displasia renal, polidactilia e deformidades  
nos membros).
Evolução

Depende do tipo da fenda envolvida. Alguns pacientes têm uma evolução 
muito boa, necessitando de medidas mínimas, como o espessamento da alimentação 
e o tratamento para o refluxo. Entretanto, a medida que o tipo da fenda torna-se 
mais complexo, os pacientes precisarão de cirurgia urgente para proteção da 
árvore respiratória, resolver o desconforto respiratório e a síndrome aspirativa. 
A fenda do Tipo IV a qual apresenta uma comunicação total da traqueia com o 
esôfago tem um grau alto de mortalidade.
Tratamento

O objetivo é estabilizar a via aérea, reduzindo os sintomas de aspiração, 
tais como infecções pulmonares recorrentes. Nos casos mais leves são suficientes 
espessar a alimentação e controlar o refluxo com fármacos inibidores da bomba 
de próton, para controlar os sintomas. Quando os pacientes apresentam algum 
grau de obstrução da via aérea, evidenciada pela herniação da mucosa faríngea, 
uma ventilação não-invasiva com o CPAP ou BiPAP é preferível, se possível.  
Nos casos de fendas mais graves, uma sonda nasogastrica deverá sempre ser 
colocada, para diminuir os processos aspirativos, até que ocorra a reparação 
cirúrgica. Quando o desconforto respiratório for grave, ou houver uma 
traqueomalácia, deverá ser feita a traqueotomia. 

Figura 16A. (esq.) Tipo III FL, 
mostrando a fenda que compromete 
totalmente a cartilagem cricóide. 

16B. (dir.) mesmo paciente mostrando 
a comunicação com o esôfago 
proximal.
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Nos últimos anos, tem havido um avanço notável na cirurgia endoscópica 
sob anestesia geral e respiração espontânea, sendo muito eficaz nas fendas do Tipo 
I, II e III, que não comprometem a traqueia torácica.35. Quando ocorre este com-
prometimento, é mandatória a cirurgia aberta, envolvendo a toracotomia. Pacien-
tes com fendas do Tipo IV deverão imediatamente ter sua via aérea mantida, pela 
intubação traqueal. O tubo endotraqueal deverá ser posicionado profundamente, 
acima da carina para evitar seu deslocamento em direção ao esôfago e o reparo 
cirúrgico deverá ser imediato.

Cada paciente deverá ser examinado cuidadosamente, para decidir se ele/
ela poderá ser candidato a tratamento endoscópico. As fendas Tipo I e Tipo II 
que apresentam sintomas, são passíveis deste procedimento. Com relação à fenda 
do Tipo III, é essencial determinar o grau de comprometimento da traqueia e, 
sobretudo, descartar a possibilidade de outras malformações, como a atresia ou a 
fístula de esôfago, que necessitam da cirurgia aberta. 
Complicações

As complicações se originam de processos aspirativos, com pneumonias 
recorrentes, que requerem tratamento precoce com antibióticos. Por outro lado, 
outra complicação é o desconforto respiratório com a intubação da traqueia para 
estabilizar a via aérea, imediatamente após o nascimento, ou após infecções respira-
tórias graves. É importante pesquisar malformações associadas e conduzir estudos 
genéticos para prevenir outras complicações secundárias a múltiplas malformações. 
Dicas

•	 É	um	dos	diagnósticos	diferenciais	em	todos	os	pacientes	com	síndromes	aspirativas.
•	 Hamartoma	(prolapso	da	mucosa	interaritenóidea)	deverá	ser	suspeitado	em	pacientes	
com	síndrome	aspirativa	que	melhora	espontaneamente	e	começa	com	estridor.

•	 É	extremamente	importante	palpar	a	comissura	posterior	com	um	objeto	rígido	durante	
a	laringoscopia	direta	quando	estiver	procurando	a	fenda,	uma	vez	que	o	prolapso	
da	mucosa	interaritenóidea	dificulta	a	visualização	da	fenda,	o	que	envolve	um	
subdiagnóstico	das	fendas	dos	Tipo	I	e	II.

Papilomatose respiratória recorrente

A papilomatose respiratória recorrente (PRR) é uma doença viral que afeta 
crianças e adultos, com diferentes níveis de virulência. Embora possa ocorrer em 
qualquer lugar do trato digestivo, a localização laríngea é a mais frequente.1 É a 
segunda causa de disfonia, logo após os nódulos de pregas vocais, sendo a neo-
plasia benigna mais frequente na laringe da população pediátrica. 36,37,38. O vírus 
da papilomatose humana (human papilloma virus - HPV) é o causador da doença; 
mais de 100 tipos de HPV têm sido atualmente descritos, mas o 6 e o 11 são res-
ponsáveis por infecções laríngeas.36,37  . O HPV causa lesões vegetantes, exofíticas, 
em especial nas zonas de transição epitelial (escamoso para ciliar), tais como o 
vestíbulo nasal, a união da mucosa da oro/nasofaringe, a supraglote, as pregas 
vocais e as áreas de metaplasia escamosa, tais como o estoma da traqueotomia. 
(Figura 17). A incidência desta doença é de 4 em cada 100.000 recém nasci-
dos. Estes números aumentam de modo considerável em populações com nível  
socioeconômico baixo, devido à alta prevalência do HPV como doença sexual-
mente transmissível.36



118 XII Manual de OtOrrInOlarIngOlOgIa PedIátrIca da IaPO!

Como é este estridor?

Infelizmente, não se suspeita muito desta patologia nas consultas médicas 
pediátricas, sendo comuns os desacertos diagnósticos, sobretudo nas crianças 
menores de 2 anos de idade, quando a mudança da voz passa despercebida. Por 
esta razão, as consultas ou os diagnósticos começam apenas quando aparece 
o estridor.36,38. As lesões primeiro ocorrem nas pregas vocais e, assim que o 
papiloma começa a crescer e aumentar de tamanho, começam a bloquear a árvore 
respiratória nas regiões glótica, e supraglótica. Os pacientes apresentam um 
estridor inspiratório, progressivo, de tonalidade grave (low-pitched) que torna-se 
bifásico, a medida que a doença progride. 38 
Apresentação da doença e idade

O HPV é transmitido verticalmente da mãe para a criança através do canal 
do parto. Entretanto este mecanismo não é único, uma vez que a transmissão 
também pode ser transplacentária. As mães com condilomas na hora do parto 
aumentam em 200 vezes o risco do seu filho(a) contrair a infecção. Mãe primiges-
ta e também trabalho de parto prolongado são fatores de risco. 36 Com respeito a 
parto do tipo cesária o rompimento da bolsa, mesmo até duas horas antes do parto, 
aumenta o risco de contágio. Embora a infecção ocorra ao nascimento ou antes 
dele, os sintomas não são logo tão evidentes. O lugar predominante das lesões 
são as pregas vocais, sendo persistentes a disfonia e o choro débil como primeiras 
manifestações. Uma vez que os sintomas são sutís, e não existir suspeita clínica 
nas crianças, nem nos recém nascidos, o diagnóstico do HPV é raramente feito 
nestas ocasiões e, com frequência, se assume que estas crianças têm problemas 
respiratórios comuns como crupe, asma, bronquite, alergias, refluxo gastroesofá-
gico ou nódulos de pregas vocais. 36,38 A PRR é geralmente diagnosticada entre 
2 e 5 de idade, um ano após o início dos sintomas, quando ocorre uma disfonia 
acentuada e progressiva, estridor e obstrução respiratória. 
Apresentação dos sinais e sintomas 

Os outros sintomas que se apresentam na PRR, além da disfonia e do estridor, 
são: tosse crônica, pneumonia, disfagia, dispneia e atraso no crescimento. 36,38,39

Diagnóstico

O diagnóstico é feito com base na suspeita clínica e pela fibrolaringoscopia, sob 
anestesia local, quando observado lesões típicas sésseis ou exofíticas tipo couve-flor, 
com aspecto verrucoso branco-rosado39. O diagnóstico é feito posteriormente com os 
resultados da análise anátomo-patológica das biópsias e eventualmente da tipagem 
do HPV. É importante fazer a laringotraqueobroncoscopia, durante o procedimento 
cirúrgico, para determinar a extensão da lesão em direção às vias aéreas inferiores. 

Figura 17A. (esq) Papilomatose laríngea. 17B. (2a. esq.) Papilomas da traqueia. 17C. (3a.) Papiloma 
bloqueando completamente um brônquio 17D Papiloma da úvula 17E papiloma esfágico 
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Evolução 

O curso clínico da doença é variável: por um lado existem pacientes que 
apresentam uma remissão progressiva e espontânea e, no outro extremo, se 
encontram aqueles com múltiplas cirurgias ao ano, para desobstruir a via respi-
ratória com papilomas disseminados até outras regiões. Estima-se que 30% dos 
papilomas dos pacientes se estendam de maneira extralaríngea, em direção à tra-
queia, brônquios, pulmões, esôfago, e cavidade oral. É extremamente importante 
pedir uma TC do tórax para determinar o comprometimento do PRR pulmonar, 
em especial quando forem observados papilomas na traqueia. Lesões nodulares 
periféricas podem ser visualizadas ao nível do parênquima pulmonar. Estas lesões 
mostram uma cavitação central e até mesmo nível hidro-aéreo que, com o decorrer 
do tempo, se confluem, causando uma necrose grande com destruição de tecido, 
provocando pneumonias recorrentes, bronquiectasias e perda da função pulmonar, 
com um prognóstico ruim. Tem sido descrita a transformação maligna do PRR 
para o câncer escamoso, frequentemente associado com o HPV-1139, numa per-
centagem muito baixa (1%). 

O curso natural do PRR não é passível de previsão: tem altos índices de recor-
rências e disseminação, dependendo da interação agente-hospedeiro. Com respeito 
ao vírus que causa a doença, o HPV-11 é responsável pelo curso mais agressivo da 
papilomatose, seguido pelo HPV-6. Entretanto, o HPV 16, 18, 31 e o 33 podem estar 
envolvidos36. O HPV inclui 8 genomas, sendo o E6 e o E7 os mais estudados (E pelo 
“early” em inglês, ou seja, são gens que são transcritos cedo - early - no ciclo viral, 
sendo responsáveis pela replicação) devido ao fato que afetam e interagem com as 
proteinas normais do hospedeiro encarregadas do reparo do DNA e da apoptose das 
células danificadas. Tem sido observado que os HPV altamente virulentos apresen-
tam os genomas E6 e E7, que destroem estas proteinas protetoras do hospedeiro, 
favorecendo a replicação de células infectadas e do genoma viral. 36

Tratamento

Até o momento, não existe cura para a PRR e o tratamento tem como base 
a abordagem cirúrgica e a administração de farmacoterapia adjuvante em alguns 
casos. A ressecção cirúrgica dos papilomas deverá ser feita com o objetivo de 
assegurar e estabilizar a via aérea, melhorando a qualidade da voz enquanto se 
preservam as estruturas anatômicas normais. Naqueles pacientes que apresentam 
comprometimento das comissuras posterior e anterior, ou papilomatose muito 
agressiva, o objetivo será atingido se desobstruir a via aérea evitando estenoses 
glóticas e subglóticas, as quais são de difícil resolução na população pediátrica. 
A microcirurgia laríngea seja por via endoscópica, seja sob visão microscópica 
é a técnica mais comumente empregada. Este procedimento pode ser feito 
com microdebridador, laser de CO2, laser KTP (potassium-titanyl-phosphate), 
fórceps or micropinças. Dentre estas opções, os microdebridadores têm ganho 
muita popularidade nos últimos anos, pois são rápidos, e permitem ressecar os 
papilomas, preservando a mucosa normal, sem causar transtornos graves. Nos 
casos mais graves, outro procedimento cirúrgico é a traqueotomia que deve ser 
evitada o máximo possível (uma vez que promove outro sítio de crescimento e 
favorece a disseminação distal).  
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O tratamento clínico adjuvante está principalmente indicado naqueles 
pacientes que requerem mais de 4 cirurgias ao ano, ou tenham um crescimento 
rápido dos papilomas, com comprometimento da via aérea, ou quando ocorre a 
disseminação extra-laríngea. Dentre os medicamentos, os seguintes merecem ser 
mencionados: o interferon alfa na dose de 5 milhões U/m2 de superfície corpórea, 
administrado diariamente por via subcutânea, por 28 dias e, posteriormente, 3 
vezes por semana durante 6 meses. Se os efeitos colaterais forem bem tolerados, e 
houver uma resposta boa, a dose então será reduzida para 3 milhões U/m2. Outros 
antivirais incluem a Ribavirina e o Aciclovir (mais eficaz em co-infecções com 
o citomegalovirus, Epstein Barr ou o vírus herpes simples Tipo 1). O cidofovir é 
o mais frequentemente usado como terapia adjuvante, na população pediátrica. É 
administrado em injeções locais, intra-lesionais, na dose de 5 mg/mL, em 4 apli-
cações, cada uma com espaço de 2 semanas entre elas. A resposta varia de acordo 
com o fenotipo viral: 50% das cepas são susceptíveis e resolvem na dose men-
cionada, 30% têm resposta intermediária, e respondem na dose de 10 mg/mL e, 
finalmente, 20% são resistentes, não respondendo com dose alguma. É importante 
monitorar todas estes medicamentos devido à sua toxicidade e efeitos colaterais. 
Outros tratamentos descritos, incluem o Indol-3-Carbinol na dose de 100-200 mg/
dia (suplemento presente na dieta de vegetais tais como brócoli, couve-flor e repo-
lho), e retinóides (1-2 mg/k/dia por 6 meses). Se houver refluxo  gastroesofágico, 
deverá ser tratado.

As esperanças todas recaem na vacina quadrivalente contra os subtipos 6, 11, 
16 e 18 do HPV. A vacinação de jovens meninos e meninas, antes de iniciarem a 
vida sexual ativa, promete uma redução da incidência desta doença.36,37

Complicações

Por outro lado, as complicações dependem da extensão e da progressão da 
doença, e podem também ocorrer secundariamente aos tratamentos cirúrgicos. 
Neste último grupo estão as sinéquias anterior e posterior. Os processos cicatriciais 
são frequentes nos pacientes que sofreram múltiplas cirurgias, sendo resultado da 
tentativa de remover todas estas lesões, resultando em prejuízo à mucosa normal.  
Dicas

•	 Suspeitar	da	doença	nas	crianças	com	disfonia	progressiva	que	não	melhora.	
•	 É	recomendado	não	remover	algumas	lesões	pequenas	na	comissura	anterior	e	posterior;	
(deve-se	ter	em	mente	que	a	doença	é	uma	enfermidade	viral	e	o	vírus	permanece	nas	
células	da	mucosa).	A	resolução	da	sinéquia	é	complicada	e	requer	cirurgia	para	remover	
o	tecido	infectado	pelo	HPV.

•	 A	disseminação	extra-laríngea	piora	o	prognóstico	da	doença.	
•	 Submeter	todas	as	peças	cirúrgicas	para	análise	anátomo-patológica,	para	diferenciar	em	
diferentes	localizações,	uma	vez	que	pode	ocorrer	a	conversão	maligna.	

Estenose subglótica adquirida

A estenose subglótica adquirida é o estreitamento da via aérea subglótica e 
uma das causas mais comuns de obstrução da via respiratória. Mais de 90% das 
estenoses subglóticas são adquiridas, principalmente causadas pela intubação 
e pela assistência respiratória mecânica. 15-17,40-42 A incidência de estenose pós-
intubação é de 0,9% a 3%  40. Outras etiologias traumáticas têm incidência menor, 
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como queimaduras químicas ou térmicas, infecções, refluxo gastroesofágico, 
trauma externo, tratamentos endoscópicos que irão requerer a dilatação da laringe, 
lesões cirúrgicas secundárias a cirurgias laríngeas anteriores e a realização de uma 
traqueotomia alta, ao nível do anel cricoideo.  16,17 
Como é o estridor?

O estridor é bifásico ou principalmente inspiratório. Piora com o choro, a 
alimentação e os esforços. 40

Apresentação da doença e idade

A apresentação clínica depende da extensão e do grau da estenose, bem 
como das doenças de base. Apresenta-se com gravidade variável de obstrução 
laríngea nos neonatos e nas crianças com história de intubação, instrumentação 
ou traumatismo da via aérea.

O primeiro sinal do desenvolvimento da estenose pode ser a falha na 
extubação (ou a necessidade de reintubar com uma cânula endotraqueal menor) 
 41. Algumas vezes, crianças mais velhas, com trauma subglótico podem ser 
extubadas com sucesso, mas apresentam sinais de desconforto respiratório poucas 
semanas depois, a medida que a fibrose progride.

Se a estenose subglótica for leve, poderá ser assintomática e ocorrer 
subitamente, como resultado de processos inflamatórios, sejam eles de origem 
infecciosa ou traumática (intubação orotraqueal ou virose), provocando edema da 
área estenosada previamente, reduzindo ainda mais o diâmetro da via aérea.
Apresentação dos sinais e sintomas

Os principais sintomas que esta patologia apresenta são um estridor bifásico, 
dispneia, retração intercostal e choro débil. Nos casos graves podem ocorrer 
as retrações intercostal, supraesternal e diafragmática, bem como deformidade 
torácicas e dificuldades na alimentação. Caso a estenose comprometa a glote, 
afetando a mobilidade da prega vocal, pode causar disfonia ou até mesmo afonia, 
aspiração e pneumonia. 41

Diagnóstico

Deverá ser realizada uma avaliação exaustiva do paciente, incluindo 
imagens e endoscopias, sob anestesia local (com fibra ótica flexível) para 
avaliar a arquitetura das estruturas supraglóticas (prega vocal e motilidade da 
aritenóide) e sob anestesia geral (usando instrumentos rígidos: laringoscópios de 
Jackson e Holinger) que nos dará as características da lesão, além de classificar 
o grau de oclusão, as características anatômicas, o comprometimento das 
estruturas cartilaginosas (pericondrite), o tato endurecido com o instrumental, da  
região lesada, e o comprometimento de estruturas vizinhas da subglote (extensão 
para a traqueia).  16,17

A radiografia cervical lateral, em hiperextensão com técnica para melhor 
visualização das partes moles, na projeção em perfil e ântero-posterior, é muito 
útil para demonstrar a existência de estreitamento subglótico (Figura 18). A 
tomografia computadorizada (TC) da laringe e da traqueia nos dá uma informa-
ção acurada da localização da estenose, tamanho e extensão da mesma. A TC 
tridimensional pode ser de grande utilidade para o planejamento da estratégia 
cirúrgica. (Figura 19).
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Um estudo para avaliar o 
refluxo gastroesofágico deve-
rá ser realizado. O impacto 
negativo deste refluxo nas 
estruturas laringotraqueais tem 
sido demonstrado, pois poderá 
levar à falha do tratamento da 
estenose.16

Síndromes ou aspectos 

especiais

A estenose subglótica 
adquirida pode estar presente, 
associada com alterações de 
outras áreas anatômicas larín-
geas, tais como a supraglote 
e a comissura posterior ou a 
traqueia cervical.

De acordo com a classi-
ficação de Robin Cotton, exis-
tem 4 graus de estenose sub-
glótica que irão depender da 
percentagem do comprometimento do lúmen da via aérea (grau I: obstrução de até 
50%, grau II: obstrução até 70%, grau III: obstrução até 99%, grau IV: obstrução 
completa, sem presença de lúmen) (Figura 20). A classificação de Myer-Cotton, 
modificada por Monnier acrescenta os seguintes fatores ao grau de obstrução: se 
a estenose for isolada (a), se for associada com comorbidades (b), se compromete 
a glote (c), ou ambas (d). 43

Os fatores predisponentes da estenose pós-intubação são:  40,44

•	 Paciente:	 tamanho	 e	 formato	 pequeno	 da	 laringe,	 formação	 de	 quelóide,	
fatores sistêmicos que causam a hipoperfusão da mucosa (hipotensão, anemia, 
septicemia, choque), refluxo gastroesofágico, infecção.

•	 Tubo	endotraqueal:	tamanho	grande,	rigidez	excessiva	do	tubo	endotraqueal.
•	 Intubação:	traumáticas,	múltiplas	e	prolongadas.
•	 Fatores	 relacionados:	 sedação	 inadequada,	 excessiva	 mobilização	 do	 tubo,	

aspirações repetidas e traumáticas, presença de sonda nasogástrica. 

Figura 20. Grau da estenose subglótica de acordo com a graduação de Myer-Cotton. 20A. (1a. esquerda) 
Grau I. 20B. (2a. esquerda) Grau II. 20C. (3a esquerda) Grau III. 20D. (direita) Grau IV.

Figura 18A e 18B. Imagem de raio - X lateral cervical 
mostrando a estenose subglótica

Figura 19A e 19B. TC corte axial: estenose subglótica
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Evolução

Ao contrário das estenoses subglóticas congênitas, as estenoses adquiridas 
não são susceptíveis de melhora com o crescimento laríngeo. Em algumas oca-
siões, tornam-se evidentes durante o crescimento da criança, pelo aumento da 
atividade física, e das necessidades de ventilação. 
Tratamento

A abordagem terapêutica irá depender da extensão da estenose presente, 
entre outros fatores, e irá variar desde uma atitude expectante nos casos mais 
leves, até procedimentos cirúrgicos complexos nos casos mais graves.  

A abordagem da estenose laringotraqueal na criança é difícil. É necessário 
personalizar o tratamento para cada paciente. O tratamento endoscópico é eficaz na 
estenose subglótica sintomática grau I, alguns casos de estenose grau II e estenose 
simples (comprometimento de um único nível). Os graus III e IV e estenoses 
complexas (comprometimento de muitos níveis) requerem procedimentos mais 
complexos.  16,17,40. As estenoses graves aumentam a possibilidade de se necessitar 
de mais de um procedimento cirúrgico para melhorar o lúmen da via aérea e 
conseguir a decanulação.

Tratamento endoscópico. Os seguintes instrumentos podem ser usados: 
incisão com o bisturí frio ou o bisturí elétrico, dilatações com velas ou balões, e/
ou vaporização com laser de CO2. Mais tarde, a mitomicina C, uma medicação 
antitumoral que inibe a atividade fibroblástica, reduzindo a recorrência de tecido 
de granulação, pode ser aplicada topicamente na área. 

Tratamento cirúrgico. Foram desenvolvidas uma variedade ampla de téc-
nicas cirúrgicas, em 1 e em 2 tempos, entre elas a reconstrução laringotraqueal 
com variáveis de enxerto ou de stents, e a ressecção cricotraqueal, entre outros. A 
reconstrução laríngea, usando a técnica de expansão da laringe, com enxerto de 
cartilagem (cartilagem tiroidea ou costal) tem como objetivo ampliar a zona mais 
estreita até alcançar um calibre semelhante ao normal. A ressecção cricotraqueal 
consiste na ressecção do arco anterior da cricoide e dos anéis traqueais compro-
metidos, seguido pela anastomose tireotraqueal. As próteses endoluminais (dentro 
do lúmen) colaboram com uma certa estabilidade à nova via aérea reconstruída. 
As próteses de silicone são as mais utilizadas, sendo a mais conhecida o tubo em 
T de Montgomery. 16,17

Complicações

As complicações do tratamento podem ser originadas da cirurgia ou dos stents.
Stent: formação de granulomas no bordo livre do tubo em T (T-tube stent), a 

obstrução do tubo em T (especialmente quando seu diâmetro interno for pequeno), 
lesão na mucosa, ulcerações e formação de tecido de granulação e reestenose.

Reconstrução laringotraqueal: abscesso na ferida cirúrgica, fístula cervical, 
deslocamento do enxerto, necrose, infecção e extrusão do enxerto, granulomas, 
complicações oriundas do enxerto costal (hematoma costal, pneumotorax, 
derrame pleural), entre outros. 

Ressecção cricotraqueal: deiscência anastomótica e lesões dos nervos 
recorrentes. 
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Dicas

•	 Deve-se	suspeitar	desta	condição	em	todas	as	crianças	que	apresentarem	desconforto	
respiratório com história prévia de intubação por instrumentos. 

•	 A	intubação	deverá	ser	não-traumática	e	o	tubo	endotraqueal	usado	deverá	ter	um	
diâmetro mínimo necessário para ventilar o paciente. Uma sedação adequada deverá 
ser dada à criança para evitar que a manipulação do tubo possa prejudicar as estruturas 
laríngeas. 

•	 Deverá	ser	dado	um	tratamento	intensivo	para	o	refluxo	gastroesofágico	bem	como	para	
os fatores que causem hipoperfusão, exacerbando o trauma do tubo. 

•	 A	falha	na	extubação	e	a	disfonia	persistente	por	3	dias	após	a	extubação,	requer	a	
avaliação endoscópica para prevenir a estenose pós-intubação.

•	 Lesões	agudas	causadas	pela	intubação	deverão	ser	tratadas	imediatamente,	mesmo	se	for	
necessária e inevitável a traqueotomia para assegurar a via aérea. 

•	 Selecionar	o	tratamento	adequado	é	chave	para	o	sucesso,	uma	vez	que	reduz	o	número	de	
procedimentos curúrgicos e previne complicações. 

Corpos estranhos na laringe

A aspiração de corpos estranhos (CE) é um “acidente” passível de prevenção. 
A localização na laringe é a menos frequente (2-14%) dos CE de via aérea, com 
exceção de crianças abaixo de um ano de idade  45. Esta condição pode constituir 
uma emergência. CE que são ponteagudos e finos, ou redondos e moles (uvas, 
azeitonas) e laminares e leves (casca de ovo) podem ficar alojados na laringe.  45,46 
(Figuras 21 e 22)
Como é o estridor?

O estridor é inspiratório com início súbito.
Apresentação da doença e idade

É principalmente observado nas crianças saudáveis abaixo de 3 anos de 
idade, que ficam subitamente doentes, e cujas vidas são postas em risco.45 Pode 
mimetizar a laringite subglótica. 

Existem 3 estágios clínicos de aspiração de CE: o primeiro acontece logo após 
a aspiração, causando sufocamento, tosse e dificuldade respiratória. O segundo 
estágio é assintomático. As complicações ocorrem no terceiro estágio (estenose 
subglótica, granulomas),  45 sendo mais frequentes nos meninos  47. Crianças entre 1 
e 3 anos de idade são as maiores vítimas por razões as mais diversas: curiosidade, 
exploração oral do meio ambiente, imaturidade da deglutição, tendência à 
distração, brincadeiras enquanto comem, e falta da habilidade cognitiva para 
distinguir os objetos comestíveis dos que não o são. 45

Apresentação dos sinais e sintomas

Se a obstrução for parcial (CE irregulares ou com orientação sagital) irá 
ocorrer estridor, disfonia, tosse tipo crupe, odinofagia e dispneia (bradipneia 
inspiratória). Se a obstrução for completa, irá causar desconforto respiratório 
intenso, cianose, e até mesmo parada cardíaca, levando à morte.45 Os CE que se 
alojam na glote/supraglote geralmente apresentam disfagia e sialorreia.  47 
Diagnóstico

O fator mais importante para o diagnóstico é a presença de história de 
asfixia.47 Se houver a suspeita de um CE laríngeo, deverá ser solicitada uma 
imagem de raio-X ântero-posterior lateral do pescoço. A investigação radiológica 
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poderá ajudar a confirmar a aspiração 
mas não deverá ser usada de rotina, 
uma vez que a maioria dos CE são 
radiotransparentes.

Quando se suspeitar de aspiração, 
deverá ser solicitada uma endoscopia. 
Síndromes ou aspectos especiais

O tipo de CE irá variar enorme-
mente, dependendo do país, de fatores 
culturais e socio-econômicos, hábitos 
alimentares e da idade.48 
Evolução

Alguns CE são eliminados como 
resultado de manobras de ajuda, ou 
reflexos naturalmente protetores, tais 
como a tosse. Entretanto, uma percenta-
gem significativa destes objetos perma-
necem alojados na árvore respiratória 
e o paciente é levado para a consulta 
médica com diferentes graus de sus-
peita familiar e de clínica. A apresen-
tação clínica pode mimetizar diferentes  
doenças, retardando o diagnóstico. 45

O edema laríngeo resultante, pode levar à uma obstrução completa. O 
diagnóstico e o tratamento rápido são essenciais pois existe a possibilidade  
de risco de morte e de complicações decorrentes da permanência de um CE na 
árvore respiratória.
Tratamento

Caso o paciente esteja experimentando uma crise de asfixia, dispneia extrema 
e cianose, o quadro levará à parada respiratória, deverá ser feito o seguinte:
•	 lactentes	e	crianças	≤	4	anos	de	idade:	colocá-las	abaixo	do	antebraço	do	adulto,	

viradas de cabeça para baixo, dando tapas nas costas 5 vezes para provocar a 
saída brusca de ar;

•	 crianças	>	4	anos	de	idade,	realizar	a	manobra	de	Heimlich;
•	 se,	mesmo	após	estas	manobras,	a	criança	não	responder,	deverá	ser	intubada	

para empurrar o CE para um dos brônquios e permitir a ventilação.
A indicação para a realização de uma traqueotomia de urgência é uma opção 

reservada para estes casos. 
Se a via aérea da criança não estiver completamente bloqueada e houver 

a possibilidade de mobilizar o ar adequadamente, a manobra de Heimlich ou 
outras tentativas de remoção podem, sem intenção, obstruir completamente a via 
aérea. O paciente deverá ser levado imediatamente à uma instituição que tenha 
equipamentos e pessoal treinados para abordar este problema.45

A laringoscopia direta, sob anestesia geral, é o método para diagnóstico 
e tratamento mais efetivo e rápido. A remoção do CE deverá ser levada a cabo 

Figura 22. Corpo estranho na laringe (osso de 
galinha). 22A. (esq.) Imagem endoscópica mostrando 
o CE 22B. (dir.) Imagem pós-remoção (lesão da prega 
vocal direita).

Figura 21. Corpo estranho na laringe (mola). 21A. 
(esq.) Imagem lateral cervical. 21B. (dir.) Imagem 
endoscópica pré e pós remoção (estenose subglótica).
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por uma equipe de especialistas que tenham os equipamentos pertinentes. Após 
a remoção, a laringe deverá ser reavaliada e uma broncoscopia rígida deverá ser 
feita, para descartar a presença de outros CE na árvore respiratória. 
Complicações

A aspiração de um CE é uma causa importante e passível de prevenção de 
morbidade e da mortalidade na infância. É a quarta causa de morte acidental neste 
grupo etário e a terceira em menores de um ano de idade. 49

Os sintomas de aspiração podem simular diferentes enfermidades, como 
o crupe, retardando o diagnóstico correto e dando lugar à complicações.
Quanto mais tempo o CE permanecer na via aérea, maior é a possibilidade de 
complicações. 45. Além disto, um tempo maior de permanência do corpo estranho 
causa um obstáculo à exploração endoscópica devido ao edema e granulomas que 
tornarão difíceis localizá-lo, favorecendo hemorragias quando tais objetos forem 
alvo de manipulação. 

Alguns objetos são especialmente perigosos, por exemplo, os objetos com 
as bordas afiadas, planteiam um risco significativo para laceração e perfuração. 
Dicas

•	 A	prevenção	é	o	melhor	tratamento
•	 Uma	hitória	positiva	de	sufocação	ou	tosse	com	dificuldade	respiratória	em	uma	criança	
previamente	saudável,	nunca	deverá	ser	ignorada.

•	 Suspeitar	de	corpo	estranho	na	laringe,	quando	se	deparar	com	“laringite”	que	se	incia	em	
horário	não	habitual,	ou	que	não	melhora	com	o	tratamento	de	rotina.	

•	 A	maioria	dos	acidentes	ocorre	sob	a	supervisão	de	um	adulto.	50,51
•	 Incrementar	a	educação	aos	pais	e	cuidadores	das	crianças.	A	cada	visita	ao	consultório	
do	pediatra,	devem	ser	dadas	informações	sobre	as	comidas	apropriadas	para	a	idade,	
situações	de	risco,	e	controle	do	acesso	a	objetos	perigosos.

Agradecimento

Agradecemos a participação da Dra. Melissa Avelino, Profa. Adjunta da 

Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Goiás e da PUC de Goiás.

pela revisão da tradução feita neste capítulo. 

Referências bibliográficas

1. Rodríguez H. Patología estructural de laringe y tráquea. En Enfermedades respiratorias 
pediátricas. Mc Graw Hill Interamericana Editores SA. México 2003: 351-60. 

2. Edmondson NE, Bent JP 3rd, Chan C. Laryngomalacia: the role of gender and ethnicity. Int 
J Pediatr Otorhinolaryngol 2011; 75:1562-4. 

3. Rifai HA, Benoit M, El-Hakim H. Secondary airway lesions in laryngomalacia: a different 
perspective. Otolaryngol Head Neck Surg 2011; 144:268-73.

4. O’Connor TE, Bumbak P, Vijayasekaran S. Objective assessment of supraglottoplasty 
outcomes using polysomnography. Int J Pediatr Otorhinolaryngol 2010; 73:1211-6.

5. Ada M, Isildak H, Saritzali G. Congenital vocal cord paralysis. J Craniofac Surg 2010; 21:273-4.
6. Daya H, Hosni A, Bejar-Solar I, et al. Pediatric vocal fold paralysis: a long-term 

retrospective study. Arch Otolaryngol Head Neck Surg 2000; 126:21-5.
7. Brigger MT, Hartnick CJ. Surgery for pediatric vocal cord paralysis: a meta- analysis. 

Otolaryngol Head Neck Surg 2002; 126:349-55.



127    XII Manual de OtOrrInOlarIngOlOgIa PedIátrIca da IaPO!

 8.  Lidia ZG, Magdalena F, Mieczyslaw C. Endoscopic laterofixation in bilateral vocal cords 
paralysis inchildren. Int J Pediatr Otorhinolaryngol 2010; 74:601-3.

9. Monnier P. Congenital subglottic stenosis. In Pediatric airway surgery. Management of 
laryngotracheal stenosis in infants and children. Springer, Switzerland 2011:119-24.

10. Clarós P, Clarós A, Clarós D. Malformaciones laringotraqueales congénitas. En Tratado de 
Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello. EditorialMédica Panamericana, Buenos 
Aires, Madrid, 2008: 2579-93. 

11. Holinger L. Congenital Laryngeal Anomalies. In Pediatric Laryngology and 
Bronchoesophagology. Lippincott- Raven Publishers, Philadelphia, 1997: 137-64.

12. Wiatrak BJ. Anomalías congénitas de laringe y tráquea. En Clínicas Otorriniolaringológicas 
de Norteamérica. Actualización en vías respiratorias de niños. Mc Graw-Hill Interamericana, 
México,2000: 87-105.

13. Contencin P, Narcy P. Estenosis laríngeas del niño. Encycl Med Chir. Otorhino- 
laryngologie, 20-736-A-10, 1998, 10p.

14. Crozat-Teissier N, Van Den Abbeele T. Malformaciones congénitas de la laringe. EMC 
(Elsevier SAS, Paris), Otorrinolaringología, 2005, 20-631-A-10, 1-9.

15. Cotton RT. Tratamiento de estenosis subglótica. En Clínicas Otorrinolaringológicas de 
Norteamérica. Actualización en vías respiratorias de niños. Mc Graw-Hill Interamerica. 
México. 2000: 107-25.

16. Zanetta A, Tiscornia C, Rodríguez H, Cuestas G. Estenosis subglótica: Reconstrucción 
laringotraqueal con injerto de cartílago posterior en niños. Revista de la Federación 
Argentina de Sociedades de Otorrinolaringología; 2010: 33-8.

17. Zanetta A, Tiscornia C, Rodríguez H, Botto H, et al. Resolución quirúrgica de las estenosis 
laringotraqueales en pediatría. Revista de la Federación Argentina de Sociedades de 
Otorrinolaringología; 2011: 64-71. 

18. Hartzell LD, Buckmiller LM. Current management of infantile hemangiomas and their 
common associated conditions. Otolaryngol Clin North Am 2012; 45:545-56.

19. Chang LC, Haggstrom AN, Drolet BA, et al. Growth characteristics of infantile 
hemangiomas: implications for management. Pediatrics 2008; 122:360-7.

20. Orlow SJ, Isakoff MS, Blei F. Increased risk of symptomatic hemangiomas of the airway in 
association with cutaneous hemangiomas in a “beard” distribution. J Pediatr 1997; 131:643-6.

21. Léauté-Labrèze C, Dumas de la Roque E, Hubiche T, et al. Propranolol for severe 
hemangiomas of infancy. N Engl J Med. 2008; 358:2649-51.

22. Fuchsmann C, Quintal MC, Giguere C . Propranolol as first-line treatment of head and neck 
hemangiomas. Arch Otolaryngol Head Neck Surg. 2011; 137:471-8.

23. Monnier P. Laryngeal web and atresia. In Pediatric airway surgery. Management of 
laryngotracheal stenosis in infants and children. Springer, Switzerland 2011:125-31. 

24.  Cohen SR. Congenital glottic webs in children. A retrospective review of 51 patients. Ann 
Otol Rhinol Laryngol 1985; 94 (Suppl 121):1.

25. Yates P. Estridor en niños. En Diagnóstico y tratamiento en otorrinolaringología, cirugía de 
cabeza y cuello. Manual Moderno, México, 2005: 455-67.

26. Monnier P. Ductal cysts, saccular cysts and laryngoceles. In Pediatric airway surgery. 
Management of laryngotracheal stenosis in infants and children.Springer, Switzerland 
2011:141-5. 

27.  Prowse S, Knight L. Congenital cysts of the infant larynx. IntJ Pediatric Otorhinolaryngol 
2012; 76:708-11.

28. Marino MY, Chua AH. Congenital saccular cyst of the larynx. Otolaryngol Head Neck Surg 
2008; 23:35-6.

29. Kirse DJ, Rees CJ, Celmer AW, Bruegger DE. Endoscopic extended ventriculotomy for 
congenital saccular cysts of the larynx in infants. Arch Otolaryngol Head Neck Surg 2006; 
132:724-8.



128 XII Manual de OtOrrInOlarIngOlOgIa PedIátrIca da IaPO!

30. Rodrigo Iñiguez C, Lisbeth Platzer M, Vega Briceño L, Rodrigo Iñiguez S, et al. Quiste 
laríngeo congénito: una rara causa de estridor en niño. Rev Chil Pediatr. 2006; 77: 177-81.

31.  Civantos FJ, Holinger LD. Laryngoceles and saccular cysts in infants and children. Arch 
Otolaryngol Head Neck Surg 1992; 118:296-300.

32. Santana Borbones MA, Uña Gorospe JA, Herrera Henríquez J, Perera Romero C, et al. 
Tiroides ectópico sublingual con hipotiroidismo: revisión de la literatura y caso clínico. 
Alasbimn J 2006; 8:AJ31-6.

33. Leboulanger N, Garabédian EN. Laryngo-tracheo-oesophageal clefts. Orphane J Rare Dis. 
2011; 6:81.

34. Nakahara S, Tayama N, Tsuchida Y. A minor laryngeal cleft (type 1-a) diagnosed in infancy. 
Int J Pediatr Otorhinolaryngol. 1995; 32:187-91.

35. Broomfield SJ, Bruce IA, Rothera MP. Primary endoscopic repair of intermediate laryngeal 
clefts. J Laryngol Otol. 2011;125:513-6. 

36. Venkatesan NN, Pine HS, Underbrink MP. Recurrent respiratory papillomatosis. Otolaryngol 
Clin North Am. 2012; 45:671-94.

37. Donne AJ, Clarke R. Recurrent respiratory papillomatosis: an uncommon but potentially 
devastating effect of human papillomavirus in children. Int J STD AIDS. 2010; 21:381-5. 

38. Derkay CS, Wiatrak B. Recurrent respiratory papillomatosis: a review. Laryngoscope. 
2008; 118:1236-47.

39. Monnier P. Recurrent Respiratory Papillomatosis. In Pediatric airway surgery. Management 
of laryngotracheal stenosis in infants and children. Springer, Switzerland 2011:220-7.

40. Monnier P. Acquired post-intubation and tracheostomy-related stenoses. In Pediatric 
airway surgery. Management of laryngotracheal stenosis in infants and children. Springer, 
Switzerland 2011:183-98.

41. Lusk R, Wolley A, Holinger L. Laryngotracheal stenosis. In Pediatric Laryngology and 
Bronchoesophagology. Lippincott- Raven Publishers, Philadelphia, 1997: 165-86.

42.  George M, Jaquet Y, Ikonomidis C, Monnier P. Management of severe pediatric subglottic 
stenosis with glottic involvement. J Thorac Cardiovasc Surg 2009;1- 7.

43. Monnier P. Endoscopic assessment of the compromised paediatric airway. In Pediatric 
airway surgery. Management of laryngotracheal stenosis in infants and children. Springer, 
Switzerland 2011:77-95.

44. Monnier P. Applied surgical anatomy of the larynx and trachea. In Pediatric airway surgery. 
Management of laryngotracheal stenosis in infants and children. Springer, Switzerland 
2011:7-29.

45. Rodríguez H, Passali GC, Gregori D, Chinski A, et al. Management of foreign bodies in the 
airway and oesophagus. Int J Pediatr Otorhinolaryngol 2012; 76 Suppl 1:84-91.

46. Lescanne E, Soin C, Ployet MJ, Lesage V et Mercier C. Corps étrangers laryngo-trachéo-
bronchiques. Encycl Méd Chir Otorhinolaryngologie 1997; 20-730-A-10,10 p.

47. Paksu S, Paksu MS, Kilic M, Guner SN, et al. Foreign body aspiration in childhood: 
evaluation of diagnostic parameters. Pediatr Emerg Care 2012; 28:259-64.

48. Rodríguez H, Cuestas G, Ballali S, Sica G, et al. Foreign bodies injuries in children in 
Argentina: a countrywide program connecting evidence with prevention. Open Pediatr Med 
Journal 2012; 6:16-22.

49. Zigon G, Gregori D, Corradetti R, Morra B, et al. Child mortality due to suffocation in 
Europe (1980-1995): a review of official data. Acta Otorhinolaryngol Ital 2006; 26:154-61.

50. Rodríguez H, Chinski A, Gregori D, Tiscornia C, et al. El proyecto Susy Safe: una iniciativa 
internacional encaminada a evitar lesiones asfícticas por cuerpos extraños en los niños. Una 
convocatoria a la participación. Arch Argent Pediatr 2010; 108:384.

51. Gregori D, Foltran F, Cuestas G, Rodríguez H, et al. Foreign bodies in non-life threatening 
locations: a risk analysis of nose and ears foreign bodies in European children. Open Pediatr 
Med Journal 2012; 6: 23-8.


