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RESUMO
DE MELO GM. Análise dos fatores de risco para complicações pulmonares em
pacientes laringectomizados: Estudo retrospectivo do período de 1985 a 1996.
São Paulo; 2002.

Os objetivos deste estudo foram identificar os fatores de risco para
complicações pulmonares pós-operatórias em pacientes laringectomizados por
carcinoma espinocelular de laringe, assim como os fatores de risco para apresentação
de metástases pulmonares e os fatores de risco para apresentação de segundo tumores
primários em pulmão destes pacientes no período de 1985 a 1996.
O estudo consistiu em uma análise retrospectiva de 291 pacientes admitidos
no Hospital do Câncer A. C. Camargo, no período de 1985 a 1996, portadores de
carcinoma espinocelular de laringe, submetidos a tratamento cirúrgico com intenção
curativa seguido ou não de radioterapia.
Foram analisados as variáveis demográficas, as comorbidades, a localização
do sítio primário, o estadiamento clínico, o tratamento do tumor primário e do
pescoço, o tratamento radioterápico, a diferenciação celular, as margens cirúrgicas,
as recidivas locais, as recidivas regionais, a presença de complicações maiores, de
complicações menores, as metástases pulmonares e a presença de múltiplos tumores
primários pulmonares.
O teste de associação do qui-quadrado foi utilizado para análise univariada
descritiva das diversas variáveis comparando-se os grupos com complicação
pulmonar e sem complicação pulmonar. A análise multivariada através da regressão
logística foi utilizada na determinação dos fatores de risco para apresentação de
metástases pulmonares e múltiplos tumores primário pulmonares.
A incidência de complicações pulmonares foi de 31,3%, foram identificados
como fatores de risco para complicações pulmonares somente a epiglote (p=0,004;
RR 2,1), tendo a variável

gênero associação marginal (p=0,081; RR 2,8). As

metástases pulmonares tiveram incidência de 7,2%, na análise univariada foram
identificados como fatores de risco o estadiamento N (p=0,032), diferenciação
histológica (p=0,004), margens cirúrgicas (p=0,017) e recidivas locoregionais

(0,002). Os múltiplos tumores primários pulmonares apresentaram incidência de
3,1% e na análise univariada foram identificados como fatores de risco o
estadiamento N (p=0,048) e sítio aritenóide (p=0,001).
Na análise multivariada foram significativos somente a diferenciação
histológica: moderamente diferenciado (p=0,007; RR 2,9) e pouco diferenciado
(p=0,032; RR 4,0); e as margens cirúrgicas: exíguas (p=0,003;

RR 6,4) para

apresentação de metástases pulmonares e múltiplos tumores pulmonares.
Este estudo demonstra a importância do estadiamento clínico como fator de
risco para complicações pulmonares, metástases à distância e múltiplos tumores
primário em pulmão. Os fatores de risco determinantes para aparecimento de
metástases pulmonares e múltiplos tumores primários

pulmonares foram a

diferenciação histológica e as margens cirúrgicas.

Descritores:

Fatores de risco, Pneumonia Aspirativa/complicações, Estudos

retrospectivos, Laringectomia/efeitos adversos, Neoplasias laríngeas/cirurgias,
Carcinoma de células escamosas/complicações, Estadiamento de neoplasias,
distribuição de qui-quadrado, Análise multivariada, Prognóstico

SUMMARY

DE MELO GM. Risk factors analysis to pulmonary complications in postoperative
laryngeal cancer patients: restrospective study from 1985 to 1996. São Paulo; 2002.

Objective: To identify the risk factors to postoperative pulmonary complications in
laryngeal cancer patients submitted to surgical treatment, the risk factors to
development of lung metastasis and second lung primary tumor.

Patients and Methods: Retrospective study of a cohort of 291 patients admitted at
Hospital do Câncer A.C.Camargo from January, 1985 to December 1996. All
patients were submitted to some kind of laryngectomy with curative intent as part of
treatment of a proven laryngeal cancer, followed or not by radiotherapy.
The following variables were analized: demographic, comorbidities, primary site,
clinical stage, primary and neck surgical treatment, histopathologic differentiation
grade, surgical margins, recurrences, postoperative pulmonary complications, lung
metastasis and second lung primary tumor.
The univariate and multivariate analysis were utilized to built the model to predict
the risks factors and the factors of prognostic significance.

Results: The overall pulmonary complications incidence were 31,3%, epiglottis
were identified as significant single risk factor to pulmonary complications (p=0.004;
RR 2,1). Lung metastasis had 7,2% incidence to this, the risk factors were N stage
(p=0.032 ), histopathologic differentiation grade (p=0.004), surgical margins
(p=0.017) and locoregional recurrence (p=0.002). The second lung primary tumor
incidence were 3,1%, univariate analysis showed N stage (p=0,048) and arithenoid
site (p=0,001) as significant risk factors.
The multivariate analysis showed the histopathologic differentiation: moderate grade
(p=0.007 RR 2,9) and poor grade (p=0.032 RR 4,0) and surgical margins: close
(p=0.003 RR 6,4) as prognostic factors to deveopment of lung metastasis and second
lung primary tumor.

Conclusions: This study showed the clinical stage importance as risk factor to
development of postoperative pulmonary complication, lung metastasis and second
lung primary tumor in laryngectomy cancer patients.
The prognostic factors associated with lung metastasis and second lung primary
tumor were the histopathologic differentiation and the surgical margins.

Key Words: Risk factor, Aspirative Pneumonia/complications, Retrospective study,
Laryngectomy/adverse

effects,

Larynx

cancer/surgery,

Squamous

cell

carcinoma/complications, Cancer stage, Qui-square test, Multivariate analysis,
prognosis.

Sumário
1 INTRODUÇÃO__________________________________________________________ 3
2 REVISÃO DA LITERATURA _________________________________________ 7
2.1 ANTECEDENTES HISTÓRICOS DO TRATAMENTO DO CÂNCER DE
LARINGE ___________________________________________________________________ 7
2.2 COMPLICAÇÕES CIRÚRGICAS _______________________________________ 12
2.3 COMPLICAÇÕES PULMONARES EM PACIENTES SUBMETIDOS A
LARINGECTOMIAS________________________________________________________ 16
2.4 METÁSTASES PULMONARES DE TUMOR PRIMÁRIO EM LARINGE 22
2.5 SEGUNDO TUMOR PRIMÁRIO PULMONAR EM PACIENTES COM
CÂNCER DE LARINGE ____________________________________________________ 25
3 OBJETIVOS_____________________________________________________________ 28
4 CASUÍSTICA E MÉTODOS __________________________________________ 29
4.1 DESENHO DO ESTUDO ________________________________________________ 29
4.2 POPULAÇÃO DO ESTUDO _____________________________________________ 29
4.3 CRITÉRIOS DE EXCLUSÃO ___________________________________________ 29
4.4 VARIÁVEIS DO ESTUDO ______________________________________________ 30
4.5 CASUÍSTICA EXCLUÍDA ______________________________________________ 34
4.6 POPULAÇÃO DO ESTUDO - DADOS DEMOGRÁFICOS E CLÍNICOS__ 36
4.6.1 Gênero/Raça/Idade ______________________________________________ 36
4.6.2 História clínica, tabagismo e etilismo __________________________ 37
4.6.3 Comorbidades ____________________________________________________ 39
4.6.4 Sítio Primário e Estadiamento __________________________________ 42
4.6.5 Tratamento do Tumor Primário _________________________________ 43
4.6.6 Tratamento do Pescoço _________________________________________ 45
4.6.7 Radioterapia ______________________________________________________ 46
4.6.8 Diferenciação celular e margens cirúrgicas____________________ 47
4.6.9 Recidivas Locais _________________________________________________ 48
4.6.10 Recidivas Regionais e à Distância _____________________________ 49
4.6.11 Tempo de Seguimento __________________________________________ 49
4.7 ANÁLISE ESTATÍSTICA _______________________________________________ 50
5 RESULTADOS __________________________________________________________ 51
5.1 COMPLICAÇÕES PULMONARES ______________________________________ 51
5.1.2 COMPLICAÇÕES PULMONARES MAIORES ________________________ 58
5.1.3 COMPLICAÇÕES PULMONARES MENORES _______________________ 63
5.2 METÁSTASES PULMONARES _________________________________________ 64

2

5.3 TUMORES PRIMÁRIOS MÚLTIPLOS _________________________________ 71
5.4 ANÁLISE MULTIVARIADA ____________________________________________ 77
6 DISCUSSÃO ____________________________________________________________ 79
6.1 COMPLICAÇÕES PULMONARES ______________________________________ 79
6.2 METÁSTASES PULMONARES E MÚLTIPLOS TUMORES PRIMÁRIOS
EM PULMÃO ______________________________________________________________ 85
7 CONCLUSÃO ___________________________________________________________ 89
8 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS________________________________ 90

3

1 INTRODUÇÃO

Na cidade de São Paulo a incidência de câncer de laringe foi de 17,6/100.000
homens e de 1,9/100.000 mulheres no ano de 1998, sendo mantida esta taxa para
homens desde 1988, conforme demonstra dados do Instituto Nacional de Câncer
(INCA) (MINISTÉRIO DA SAÚDE 1998).
O câncer de laringe é responsável por cerca de 1% de todos os cânceres nos
Estados Unidos e também por menos de 1% das causas de morte por câncer naquele
país. Geralmente sua apresentação é precoce devido às alterações da função
respiratória e fonatória, com 60% dos pacientes tendo doença localizada, 25%
doença disseminada regionalmente e 15% com doença avançada (KOUFMAN &
BURKE 1997). O número de casos novos de câncer de laringe nos Estados Unidos
em 1997 foi de 10.900 casos por ano, sendo que cerca de 4.230 pessoas morreram da
doença (PARKER et al 1997).
A proporção de homens em relação às mulheres nos Estados Unidos era de
5:1 em 1991, porém a relação vem diminuindo devido ao aumento do número de
mulheres expostas aos fatores de risco, particularmente o tabaco, chegando
atualmente a 3,5:1 (GLOECKER et al 1992; KOUFMAN & BURKE 1997).
O tratamento para o câncer de laringe precoce (com estadiamento clínico I e
II) pode ser realizado igualmente tanto por radioterapia como cirurgia, obtendo-se
taxas de cura semelhantes. Entretanto, para os casos de doença avançada, podem ser
alternativas de tratamento as laringectomias parciais mais complexas que carregam
maior risco de complicações, porém, geralmente se opta pelas laringectomias totais.
Em anos mais recentes, quimioterapia e radioterapia combinadas se tornaram uma
alternativa para a preservação da laringe, adotando-se protocolos de estudo para tal
fim com as taxas de sobrevida variando de 27% a 40% (BOGAERT et al 1983;
HAFTY et al 1999; AMDUR et al 2001; DEPARTMENT of VETERANS
AFFAIRS LARYNGEAL CANCER STUDY GROUP 1991).
Numerosos estudos têm enfatizado a importância dos fatores prognósticos na
escolha do tratamento de pacientes com câncer de laringe (PERA et al 1986;
KOWALSKI

et

al

1991;

NAKAYAMA

&

BRANDENBURG

1993;
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PICCIRILLO et al 1994; NICOLAI et al 1997; KOWALSKI et al 1996;
BRENNER et al 2000) porém poucos se detiveram ao estudo de fatores de risco
para complicações em pacientes submetidos à ressecção total ou parcial da laringe
(McCULLOCH et al 1997; WANG et al 1990; FOOTE et al 1989; LACY &
PICCIRILLO 1998).

As complicações são importantes pois podem, além de

aumentar os custos do tratamento, piorar a qualidade de vida e levar ao óbito, tendo
por isso importância prognóstica. Estes fatos foram discutidos claramente em câncer
de boca (DE MELO et al 2001) mas não encontramos trabalhos semelhantes em
câncer de laringe.
Apesar da eficácia dos métodos terapêuticos, toda modalidade de tratamento
implica em riscos de complicações que podem acarretar mortes pós-operatórias
imediatas ou em longo prazo. As complicações mais freqüentes decorrentes do ato
cirúrgico são infecções de ferida, fístulas, pneumonias, deiscências e necrose de
retalhos. Entre a radioterapia, as complicações mais freqüentes descritas são
dermatites, mucosites, estenoses e necrose óssea ou de cartilagem. Dentre todas as
complicações possíveis, as complicações pulmonares ainda acarretam risco potencial
elevado para óbito em um pós-operatório imediato ou recente em laringectomias
parciais devido ao risco de aspiração pulmonar determinado pelas alterações
anatômicas e funcionais pós-cirúrgicas. Em laringectomias totais o risco também se
torna aumentado devido principalmente ao estado clínico dos pacientes com câncer
avançado (McCULLOCH et al 1996; BENTZ & SNYDERMAN 2000).
DeSANTO et al (1989) encontraram aspiração severa em 21,4% em série de
39 pacientes submetidos a laringectomias parciais, não relatando porém as taxas de
pneumonias com óbito no estudo. SUITS et al (1996) reportaram aspiração severa
em 21%, definida como causadora de pneumonia, em uma série de laringectomias
parciais associando-as à presença de fístula faringocutânea, novamente sem relato
dos óbitos determinados por pneumonia. ROBBINS et al (1988) em série de 34
pacientes submetidos a laringectomias parciais relataram sintomas decorrentes da
aspiração em 41%, determinando pneumonia em 12% e óbito em 3% dos pacientes.
Embora alguns autores considerem a pneumonia como sendo uma
complicação menor (SCHUEREN et al 1997), o risco de óbito para os pacientes
submetidos a laringectomias parciais que não tenham suporte clínico ventilatório
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adequado para a nova condição pós-cirúrgica ainda é alto (BECKHART et al 1994;
SUITS et al 1996; LEE et al 1990). A identificação deste grupo de pacientes poderia
minimizar os riscos através de adoção de medidas preventivas e em certos casos até
mesmo contra-indicar o tratamento cirúrgico.
Na tentativa de se identificar grupos de risco para complicações pulmonares,
BECKHART et al (1994) analisaram retrospectivamente 46 pacientes submetidos a
laringectomia parcial supraglótica enfocando as provas de função pulmonar, entre
outros parâmetros clínicos, foram encontradas complicações moderadas a severas em
61% (28 pacientes). Alterações na ordem de 50% nas provas funcionais pulmonares
associaram-se a alto risco para complicação pulmonar, porém os autores
consideraram que outros parâmetros devem ser analisados para se contra-indicar o
procedimento cirúrgico. O contrário, ou seja, que as provas de função pulmonar não
são preditivas de complicações pulmonares, como pneumonia aspirativa, havia sido
previamente encontrado por CHOW et al (1988) em uma série de 94 pacientes
submetidos a laringectomia parcial em análise retrospectiva, enfatizando o
julgamento por outros parâmetros clínicos para contra-indicação do tratamento
cirúrgico.
As complicações pulmonares tardias, além das infecciosas, podem estar
relacionadas à história natural da neoplasia com o aparecimento de metástases ou a
manifestação clínica de outros tumores primários que têm sido descritos na literatura
variando de 4% a 26% (LEÓN et al 2000; PEARSON & KEITH 1989;
ANDRADE et al 2000).
A incidência de metástases à distância em pacientes com câncer laríngeo
varia na literatura de 1,2% a 36%

(FOOTE et al 1989; SUITS et al 1996;

SPECTOR et al 1999; BRENNER et al 2000)
LEON et al (2000) descreveram que 84% dos pacientes que desenvolvem
metástases pulmonares tendo controle loco-regional do primário as apresentam
dentro de um período de 2 anos. Os pacientes mais propensos a apresentar estas
metástases são especificamente os que apresentam maior tempo sobrevida, sendo em
sua maioria portadores de tumores de estadiamentos precoces devido ao maior
controle da doença.
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NARAYANA et al (1998) descrevem o pulmão como o sítio de maior
incidência de segundo tumor primário em pacientes com câncer de laringe, chegando
a 44% em 10 anos e liderando as causas de óbito em pacientes com tumores
diagnosticados em estádios precoces de câncer de laringe. Achado semelhante foi
anteriormente obtido por KOWALSKI et al (1993) que observaram ser o segundo
tumor primário a causa mais freqüente de óbito que a neoplasia laríngea glótica nos
estádios I e II tratados por cirurgia ou radioterapia. ALBRIGHT et al (2001)
encontraram um risco até 4 vezes maior de desenvolvimento de segundo tumor
primário pulmonar em idosos tratados por câncer de laringe anteriormente.
A diferença dentre uma metástase pulmonar à distância e de um tumor
pulmonar primário é de difícil diagnóstico, sendo necessário a adoção de critérios
clínicos e radiológicos para esta diferenciação, no entanto mesmo nas controvérsias,
os estudos genéticos e imunohistoquímicos atuais têm sido falhos (TABOR et al
2002; KISHIRO et al 2002; KURIAKOSE et al 2002)
Constatando-se que a literatura apresenta-se controversa na descrição de
complicações pulmonares envolvendo pacientes submetidos a laringectomias parciais
e pouco se conhece sobre o risco dessa complicação no pacientes submetidos a
laringectomias totais por carcinoma de laringe e que até o presente momento não há
relatos específicos com grupos de estudo homogêneos de uma mesma instituição,
parece-nos importante estudar os fatores de risco para complicações pulmonares em
pacientes laringectomizados por câncer de laringe. Os resultados obtidos podem
fornecer subsídios para a elaboração de medidas preventivas ou até mesmo modificar
a indicação terapêutica, tendo em vista que estas complicações podem levar ao óbito.
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2 REVISÃO DA LITERATURA

2.1 Antecedentes Históricos do Tratamento do Câncer de Laringe

A revisão apontada destaca alguns eventos e publicações relevantes nacionais
e internacionais, sem a pretensão de esgotar o assunto, mas sim de fornecer um
panorama do desenvolvimento do tratamento do câncer de laringe e as implicações
das complicações pulmonares.
Vários fatores e descobertas se somaram no século XIX permitindo as
primeiras intervenções cirúrgicas para exérese do câncer de laringe. O período foi
caracterizado como de revoluções no campo da experimentação científica,
fomentados e amparados pela revolução industrial, propiciando o crescimento
cultural e intelectual, incluindo a medicina (STELL 1975).
Em 1854 Manuel Garcia, um professor de canto, desenvolveu a técnica da
laringoscopia, utilizando-se de dois espelhos, descrevendo seus achados que foram
aceitos universalmente no meio médico (ALBERTI 1975). A Czemarck, a partir de
1857, atribui-se à criação da laringoscopia indireta através de luz artificial, e
Mackenzie difundiu as várias técnicas diagnósticas e terapêuticas de exploração da
laringe (BASTIAN et al 1989).
Após o lançamento do livro “Cell Pathology” em 1858 por Virchow
fundamentava-se a histopatologia associada ao aparecimento da anestesia induzida
pelo éter e, com a melhoria das técnicas de exame da laringe, fechava-se a base para
a realização das primeiras cirurgias sobre a laringe.
Em 1853 Buck relatou a ressecção de um tumor laríngeo através de
laringofissura sem anestesia. O paciente faleceu por insuficiência respiratória 18
meses depois. Seguiram-se outros 42 relatos de casos tratados pela mesma técnica.
Czerny conduziu um trabalho experimental em cães em 1870, realizando
laringectomia total com resultados desastrosos pois 4 de 5 animais morreram,
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concluindo erroneamente que este tipo de operação não seria tolerado pelo ser
humano (STELL 1975).
A primeira laringectomia total por câncer descrita na literatura foi realizada
por Billroth em 1873, em um paciente previamente submetido a uma
hemilaringectomia. A anestesia foi dada através de traqueostomia e com cânula de
Trendelemburg criada com um balão insuflável. Havendo recidiva do tumor três
meses depois evidenciado após o exame da laringe sob anestesia geral, Billroth optou
por realizar a totalização da laringectomia, tomando cuidado para evitar a aspiração
traqueal de sangue durante o ato cirúrgico. A mucosa faríngea não foi suturada
deixando-se uma fístula mucocutânea. O paciente sobreviveu apenas por 7 meses
falecendo de recidiva do câncer ( STELL 1975; HOLINGER 1975).
Em 1875 Bottini realizou a primeira laringectomia com sucesso tendo o
paciente sobrevivido por 10 anos. O coto traqueal foi deixado livre, sem suturas e a
faringe aberta para cicatrização por segunda intenção (HOLINGER 1975).
Von Langenbeck foi o primeiro cirurgião a combinar o esvaziamento cervical
com a laringectomia total para a ressecção de um tumor invadindo a laringe, epiglote,
base de língua, paredes laterais de faringe e parte do esôfago. O paciente faleceu 4
meses depois na segunda cirurgia para ressecção de uma metástase cervical
contralateral (STELL 1975).
As estatísticas reportadas no século XIX apontavam, segundo Gluck em
1880, para mortalidade operatória de 54 % em período de 1870 a 1880. Pior ainda
referia Foulis em 1881 após coletar na literatura 32 laringectomias, incluindo totais e
parciais, que nenhum paciente estava vivo ao final de um ano (HOLINGER 1975).
A mortalidade alta, tanto operatória como pós-operatória, devia-se, entre
outros fatores, à não seleção dos pacientes para determinada modalidade cirúrgica,
pela carência de um sistema de classificação pela localização anatômica do tumor,
falta de entendimento da evolução natural dos tumores e carência de técnicas
cirúrgicas refinadas para o tratamento destes tumores, problemas próprios de um
período em que se iniciava toda uma especialidade médica.
Importante passo neste sentido foi dado por Gluck em 1881: a laringectomia
em dois estágios, compreendendo no primeiro uma traqueostomia com a sutura da
traquéia seccionada à pele e no segundo, após duas semanas, a ressecção da laringe e
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o defeito na faringe suturado. Esta técnica aliada à cânula de Trendelemburg foi
decisiva para evitar a complicação mais temida que era a pneumonia aspirativa
(STELL 1975).
Apesar destes avanços, as estatísticas de mortalidade não mudaram muito
nos anos que se seguiram, assim como descreve Zesas, com mortalidade operatória
de 45% a 50% no período de 1876 a 1886, fato idêntico demonstrado em 1888 por
Sendziak em 110 laringectomias (HOLINGER 1975).
Na América do Sul, Cassanello (Uruguai) realizou em 1886 a primeira
laringectomia total sem intercorrências e Perez (Argentina) realizou a segunda
laringectomia total em 1893. No Brasil, Bulhões realizou a primeira laringectomia
total em 1897 (BARRETO 1975).
Em 1902 Delavan enfatiza a ressecção dos linfonodos durante a laringectomia
após observar numerosas recidivas loco-regionais, descrevendo ainda o uso do
radium para os pacientes com recidiva local. Contrariamente, Butlin em 1908,
descreve a ressecção dos linfonodos em uma segunda operação com “bons
resultados”, fato concordado por outros seguidores como Tapia, Hoshino, Moure e
MacKenty (HOLINGER 1975).
Em 1901 uma revisão da literatura realizada por Kraus evidenciava que os
índices de cura para o câncer de laringe não haviam se alterado, sendo de apenas de
13% a sobrevida em um ano em 400 laringectomias totais realizadas, apesar do
avanço nas técnicas cirúrgicas onde a mortalidade operatória decresceu
razoavelmente. Este fato foi demonstrado por Gluck, pois dos últimos 63 pacientes
(de um total de 170) todos sobreviveram ao ato operatório (HOLINGER 1975).
Após a descoberta dos raios-X por Roentgen em 1895 surgiu uma outra
especialidade médica, a radioterapia. Seu desenvolvimento foi rápido por ter sido
considerado como conservadora para tratamento dos tumores. Os pioneiros nestes
tratamentos foram Turner, Leland, Delavan, Fletcher Ingals, Payson Clark e
Scheppegrell (1902), Lowe e Dobson (1903) (LEDERMAN 1975). A controvérsia
sobre qual tratamento cirúrgico realizar, se radical ou conservador acirrou-se após o
uso da radiação para os tumores de laringe.
Conquanto houvesse cirurgiões com visão conservadora, outros se tornaram
mais radicais em relação ao tratamento do câncer de laringe. Cita-se Cunning, Crile,
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Mackenty e Jackson, Trotter, Bocca e Arslan, Leroux-Robert e Portmann. Nesta
época, a melhoria das técnicas anestésicas, o uso de antibióticos, a criteriosa seleção
de pacientes para o pré-operatório e o desenvolvimento de clínicas onde o paciente
laringectomizado poderia ser reabilitado determinou um aumento da sobrevida do
paciente operado, criando oportunidades para discussão e ênfase sobre a radicalidade
da cirurgia (HOLINGER 1975).
As laringectomias parciais apresentaram desenvolvimento paralelo aos das
laringectomias totais, o aperfeiçoamento de suas várias técnicas iniciou-se a partir do
primeiro quarto do século XX, com as escolas de Gluck-Soerensen, Thomson,
Trotter, Lynch, Jackson e Tucker (HOLINGER 1975).
Dentre as complicações temidas das laringectomias parciais estava a
aspiração com consequente pneumonia mais evidente com a técnica de laringectomia
parcial horizontal. As melhorias desta técnica foram realizadas por seus proponentes
criando novas escolas que proporcionaram diminuição das complicações pulmonares
como as obtidas por OGURA (1958) e ALONSO (1947),

dentre outras

laringectomias parciais como a laringofissura e hemilaringectomias JACKSON &
NORRIS (1945) e HOLINGER (1975).
Dentre as evoluções das laringectomias parciais na América do Sul podemos
citar Perez (Argentina) que em 1900 realiza a cordectomia através da tirotomia.
Outras hemilaringectomias foram realizadas por Miranda em 1923, Marinho em
1924 e Vasconcelos e Barretto em 1944. Em 1939, Alonso (Uruguai) realiza a
primeira laringectomia supraglótica após minucioso estudo embriológico e
anatômico.

Suarez

(Argentina)

desde

1952

torna-se

importante

cirurgião

especializado em laringectomias parciais, tendo realizado cerca de 580 casos até
1962 (BARRETO 1975; REGULES 1984).
O esvaziamento cervical uni ou bilateral simultâneo à laringectomia total
passou a ser considerado em casos de linfonodos clinicamente palpáveis após
trabalhos publicados em 1944 por Sylvestre-Benis (Argentina). Porém Alonso, a
partir de 1952, enfatizou o uso do esvaziamento cervical considerando a localização
do tumor e a sua extensão além da presença clínica de linfonodos cervicais. No
Brasil, Barbosa em 1956, sistematizou a técnica do esvaziamento cervical
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defendendo a excisão da lesão primária em continuidade com o produto do
esvaziamento sem óbitos em 52 laringectomias (BARBOSA & SANVITTO 1967).
Com a melhor compreensão da história natural do câncer de laringe, com os
achados anatômicos dos cortes seriados de laringectomias (KIRCHNER 1969;
KIRCHNER & SOM 1971) e estudos que justifiquem a conservação laríngea no
tratamento oncológico (ROBBINS & MICHAELS 1985; BRASNU et al 1990),
além do desenvolvimento de novas técnicas de laringectomias (PEARSON et al
1980; OLSEN & DeSANTO 1990) nos anos recentes, aliados aos avanços da
radioterapia e quimioterapia (HARWOOD et al 1983; SPAULDING et al 1989;
DEPARTMENT of VETERANS AFFAIRS LARYNGEAL CANCER STUDY
GROUP 1991; BURKE et al 1997; SPECTOR et al 1999; AMDUR et al 2000;
LEON et al 2001), o tratamento do câncer de laringe foi sendo gradualmente
estabelecido até se chegar ao padrão atual.
A ênfase está na cura com preservação funcional. Assim, utiliza-se
laringectomias parciais quando exeqüíveis ou a radioterapia exclusiva em tumores
iniciais e a laringectomia total (com ou sem esvaziamento cervical) associada ou não
à radioterapia pós-operatória ou a associação de radio-quimioterapia com finalidade
de preservação de órgãos em determinados pacientes (DEPARTMENT of
VETERANS AFFAIRS LARYNGEAL CANCER STUDY GROUP 1991).
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2.2 Complicações Cirúrgicas

O termo “Complicação” tem seu registro no Novo Dicionário da Língua
Portuguesa como: “1- Ação ou ato de complicar (-se); 2- Estado ou caráter do que é
complicado; 3- Dificuldade, embaraço, obstáculo; 4- Med. Superveniência de
afecções que dificultam o tratamento de doença já existente.”, deriva pois do termo
em latim “Complicare” onde se lê “tornar-se confuso, dificultar a compreensão das
coisas ou a resolução de” (FERREIRA 1999). SHAHEEN et al (1989) apud
EVANS (1989) definiram as complicações cirúrgicas “como o desenvolvimento de
eventos que geralmente levam ao detrimento do paciente no ato cirúrgico ou durante
o período do pós-operatório”.
Nas últimas décadas com os numerosos avanços e desenvolvimentos técnicocientíficos houve um aumento na segurança operatória, diminuindo o risco de
complicações a um nível aceitável universalmente. Inclui-se o uso ponderado de
antibióticos, bem como a descoberta de novos antimicrobianos, avanços nas técnicas
cirúrgicas, de transfusão, disponibilidade de Unidades Terapia Intensiva, no melhor
conhecimento da evolução de cada doença, nos critérios rígidos de indicação para
cada tratamento cirúrgico e no conhecimento da influência das comorbidades
(BOGAERT et al 1983; LACY & PICCIRILLO 1998; BECKHART et al (1994);
NARAYANA et al 1998; DE MELO et al 2001).
DONALD (1978) ressaltava que as complicações decorrentes das diversas
modalidades de tratamento se somavam e tornavam-se confusas na literatura,
variando conforme as definições dadas por cada autor. Comparou o tratamento
radioterápico pré e pós-operatório e a cirurgia de resgate, analisando dados clínicos e
tipos de complicações em 82 pacientes submetidos aos diversos tipos de cirurgia para
câncer de cabeça e pescoço. Destes, 14 pacientes tinham como sítio primário a
laringe, dos quais 4 receberam radioterapia pré-operatória, 2 radioterapia pósoperatória e 8 cirurgia de resgate. Definiu como critério para complicações maiores a
presença de ruptura de carótida, fístula persistente, grande perda de retalhos, grandes
deiscências e osteoradionecrose; para as complicações menores incluiu fístulas de
pequena duração, deiscências pequenas e infecção de ferida operatória. Concluiu que
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o grupo submetido a radioterapia prévia apresentou 30% de complicações maiores ao
passo que no grupo de radioterapia pós-operatória o índice foi de 4%.
Em 1979 YODER et al (1979) publicaram a análise de complicações
infecciosas ou não em uma série de 156 pacientes submetidos a grandes cirurgias em
cabeça e pescoço. Definiram por infecciosas as complicações com agentes
bacterianos presentes em cultura de feridas. Para os casos de cirurgia em laringe
encontrou índices de 27% de complicação tanto para pacientes irradiados como para
não irradiados submetidos a esvaziamento cervical concomitante. Em pacientes não
submetidos a esvaziamento cervical encontraram taxa de 23% para os não irradiados
e de 50% para os irradiados. Apresentaram taxa total de 33% de complicação. Os
autores não especificaram os tipos de cirurgia realizados para laringe e tampouco
esmiuçaram dentre as complicações quais foram os pertencentes ao grupo de
laringectomizados.
As complicações pós-operatórias continuam existindo, apesar dos esforços
para sua prevenção e pronto reconhecimento. Em 1988, BUCK et al (1988) apud
EVANS (1989) relataram em estudos envolvendo três hospitais da Inglaterra 195
mortes que poderiam ter sido evitadas em 500.000 operações realizadas, um índice
de morte peri-operatória de 0,039%.
TORNABELL

et

al

(1984)

classificaram

as

complicações

em

intraoperatórias e pós-operatórias, estas últimas em imediatas e tardias. Concluem
que a técnica cirúrgica primorosa, a preparação clínica do paciente, a profilaxia
antibiótica e os cuidados pós-operatórios são de extrema valia para se evitar
complicações.
EVANS (1989) divide as complicações em imediatas (subdivididas ainda em
menores e fatais), progressivas e tardias. Descrevem os fatores associados às
complicações (inevitáveis e preveníveis). Concluem que a prática cirúrgica tem
pouco espaço para erros e nenhum para complacência.
COLEMAN III (1986) dividiu as complicações em cirurgia de cabeça e
pescoço em anatômicas, fisiológicas, de ordem técnica e finalmente complicações
funcionais. Considera as complicações pós-operatórias de ordem técnica as de maior
gravidade e de ocorrência comum. Ressalta que não menos importante do que
reconhecer e prevenir as complicações, são as medidas para impedir que resultem em

14

piora do paciente. Enfatiza ainda que o ponto crucial para o reconhecimento de uma
complicação permanece na diferenciação entre as catastróficas e as não catastróficas,
visando a preservação da integridade da vida do paciente (Quadro 1).
Quadro 1- Complicações em Cirurgia de Cabeça e Pescoço *
I - Anatômicas
A- Paralisias de nervos

1-Acessório
2-Ramos motores do plexo cervical
3-Frênico
4-Vago
5-Laringeo inferior
6-Facial
7-Ramo mandibular do facial
8-Hipoglosso
9-Lingual
10-Mentoneano
11-Alveolar inferior
12-Milohiódeo

B-Ducto Torácico
II - Fisiológicas
A- Hipotireoidismo
B- Hipoparatireoidismo
C- Edema Cerebral
D- Linfedema
E- Alterações da glândula parótida
III - Técnicas
F- Respiratórias
1- Pneumotórax
2- Obstrução aérea aguda
3- Hematoma
4- Complicações da traqueostomia
5- Enfisema subcutâneo
6- Fístula traqueoinominada
G- Infecciosas
1- Infecção de ferida operatória
2- Osteomielite-osteoradionecrose
H- Isquemias
1- Deiscência de sutura
2- Necrose de retalhos
3- Ruptura de carótida
IV - Funcionais
I- Obstrução aérea crônica
J- Pneumonia aspirativa
K- Disfagia
L- Disfonia
M- Depressão
Adaptado de Coleman III JJ. Complications in Head and Neck Surgery. Surgical Clinics of
North America 1986;66(1):149-167.

GIROD et al (1995) classificaram as complicações em infecciosas e não
infecciosas, relacionadas ou não à ferida operatória. Enfatizaram que as
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complicações infecciosas são extremamente freqüentes quando o campo operatório é
contaminado por secreções orofaríngeas. Encontraram complicações em 63% dos
casos, dos quais 13% (20/159) eram pneumonia. Indicam o uso de antibioticoterapia
profilática para prevenção das complicações infecciosas.
WEISSLER (1997) menciona que as complicações resultantes do tratamento
do câncer laríngeo podem ser divididas de diversos modos (Quadro 2) e relata que
apesar do conhecimento técnico, as complicações podem ocorrer, e que além da
pronta identificação do problema, o cirurgião deve ter uma vasta compreensão da
doença, familiaridade com o tratamento e manter uma atitude de antecipação perante
a complicação para seu melhor manejo. Enfatiza que, quando piora o curso da
complicação, o cirurgião deve ter mente a distinção do tratamento do paciente e do
tratamento específico da doença, onde muitas vezes julgamentos errôneos podem
custar a vida. Enfatizou que a

aspiração é uma complicação clássica das

laringectomias horizontais supraglóticas, porém não relacionou os diversos tipos de
complicações dentre os variados tipos de laringectomias.
Quadro 2- Complicações do tratamento do câncer laríngeo *
I- Complicações Pré-operatórias
1- Obstrução da via aérea
2- Falha do diagnóstico
II- Complicações Cirúrgicas
1-Laringectomia Parcial
IMá qualidade da voz
IIAspiração
IIIVia aérea inadequada
2-Laringectomia Total
A-Fístula salivar/ Infecção da ferida
B-Estenose do traqueostoma
C-Disfagia
3-Complicações Cervicais
A-Esvaziamento Cervical Bilateral
B-Ruptura de carótida
C-Fístula quilosa

III- Complicações a Radioterapia
1-Precoce
A-Mucosite
B-Dermatite
2-Tardia
A-Fibrose
B-Necrose Laríngea
C-Edema crônico, via aérea inadequada
D-Estenose do traqueostoma
IV-Complicações da Quimioterapia
1-Mucosite
2-Distúrbio gastrointestinal
3-Perda auditiva
4-Supressão de medula óssea
5-Cegueira
6-Aumento da pressão intracraneana
7-Linfedema crônico e estase venosa

* Adaptado de Weissler MC. Management of complications resulting from laryngeal cancer treatment. In Current
Concepts in Laryngeal Cancer II. Otolaryngologic Clinics of North America WB Saunders eds.1997;30(2):269277.

2.3 Complicações Pulmonares em Pacientes Submetidos a
Laringectomias

As complicações pulmonares pós laringectomias são descritas desde os
primórdios deste tipo de cirurgia. No início as preocupações maiores tiveram foco na
aspiração maciça de sangue durante o ato operatório, como relata Gussenbauer em
1873, na descrição da laringectomia total realizada por Billroth. Durante a cirurgia o
paciente foi diversas vezes acordado permitindo-o tossir para clarear a árvore
traquebrônquica de sangue e secreções. Um avanço significativo foi a invenção da
cânula de Trendelemburg, desenvolvida para a anestesia através da laringe em
pacientes onde por meio de um sistema rudimentar valvulado permitia-se a
insuflação de ar dentro de um balão ao redor da cânula evitando o escape de gases
anestésicos e conseqüentemente isolando a traquéia e brônquios de secreções
provindas do trato aerodigestivo superior (STELL 1975).
Os relatos claros sobre as complicações pulmonares nos anos iniciais da
literatura são escassos, muitas vezes referindo-se ao número de pacientes com
complicações como um todo e não se especificando os tipos de complicações, em
outras relatando o número de complicações porém em casuísticas pequenas para
determinado tipo de tratamento cirúrgico.
JACKSON & JACKSON (1939) referem-se à pneumonia como
complicação respiratória

a

rara para aqueles tempos, tendo sido muito comum e

temida anteriormente, relatando por suas observações que a maioria dos casos
descritos como pneumonias pós-operatórias poderiam ser devido a atelectasia
pulmonar que ocorreu em apenas um caso operado por laringofissura e cordectomia.
Os autores não relataram em quantos outros casos de laringectomia total houve
complicação. Orientaram nos casos de anestesia geral não abolir completamente o
reflexo da tosse por considerá-lo como o “cão de guarda dos pulmões”, bem como a
freqüente aspiração do traqueostoma e remoção das secreções no pós-operatório
imediato.
JACKSON & NORRIS (1945) descreveram em uma série de 148 pacientes
operados por laringofissura um índice de complicação pulmonar (broncopneumonia)
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de 0,6%, ressaltando a preferência por anestesia local para estes pacientes. Porém, na
série de 70 pacientes submetidos a laringectomia total no mesmo período, não
descreveram quantas e quais foram as complicações pulmonares.
ALONSO (1947) descreveu a inadequação da faringotomia e a contraindicação da laringofissura para ressecção do câncer da supraglote, sob risco de
recidiva do tumor bem como da pneumonia aspirativa pela tentativa do paciente de
deglutir o alimento.
Para WALZL & BROYLES (1948), não houve evidência de complicações
pulmonares em técnica descrita em 1948 para laringectomia total subpericondral em
27 pacientes operados. Atribuem os resultados ao instrumento utilizado (clampe)
durante o ato operatório impedindo as secreções provindas da orofaringe de
contaminar o campo cirúrgico na retirada da laringe. Em nosso meio BARRETTO
(1943) havia descrito a mesma técnica sem entretanto correlacionar com
complicações pulmonares intra e pós-operatórias.
OGURA (1958), contribui para a diminuição de complicações pósoperatórias ao aprimorar a técnica de laringectomia supraglótica descrita por Alonso
na qual realiza o fechamento primário do faringostoma associado ao esvaziamento
cervical. No entanto não relata a incidência destas complicações no pequeno número
de pacientes descritos.
BARBOSA et al (1962) relataram em 117 laringectomias e ou
faringolaringectomias com esvaziamentos cervicais em uma grande série de 500
pacientes submetidos a esvaziamentos cervicais, onde apresentaram índice de
mortalidade operatória de 5%, e diversas complicações que ocorreram em 66% dos
casos. As complicações pulmonares pós-operatórias foram descritas em 4% (23/537)
e a mortalidade pós-operatória por complicações pulmonares em 2% (10/537). Estas
se relacionaram apenas a todo o conjunto de pacientes submetidos a esvaziamentos
cervicais, não sendo discriminadas por tipo de cirurgia laríngea para o tumor
primário.
TUCKER (1977) demonstraram que os índices de complicação pósoperatórias em 27 pacientes com mais de 65 anos (definidos como fístulas,
deiscências e ruptura de carótidas), separadamente para hemilaringectomias verticais
foram de 0%, e para as laringectomias supraglóticas de 13%. Não descrevem,

18

entretanto, as complicações pulmonares deste estudo, concluindo que este grupo
populacional não apresenta risco maior que na literatura quando bem seleto, mas que
a taxa global de complicações foi 11%.
Neste sentido MCGUIRT et al (1977) pormenorizam o assunto em seu relato
de complicações e mortalidade operatórias em 162 pacientes. Definem as
complicações como sendo maiores, menores e médicas (aqui também incluído as
complicações pulmonares, porém não discriminado os tipos e quantidades das
mesmas). A mortalidade operatória devido à broncopneumonia como uma
complicação maior ocorreu em 4 pacientes (2% dos casos). Tiveram ainda uma taxa
de complicações maior na população com mais de 70 anos quando comparado à
população de menor idade.
SORENSEN et al (1980) descrevem as complicações advindas de
laringectomias parciais em 80 pacientes, sendo 65 irradiados previamente.
Encontraram complicações em 6% dos casos (4/70 pacientes) no grupo de
hemilaringectomias verticais, sendo todas fístulas e sem complicações pulmonares.
No entanto, no grupo das laringectomias horizontais supraglóticas, um índice de 80%
de complicações pulmonares e de fístulas (8/10 pacientes) levou-os a concluir que
esta cirurgia deve ser evitada em casos de resgate após a radioterapia, preferindo-se a
laringectomia total. Entretanto, não descrevem os tipos de complicações pulmonares
neste último grupo, julgando serem provenientes de aspiração.
Outros relatos, conforme Quadro 3, na descrição de suas séries em diversos
sítios anatômicos de câncer na laringe também são falhos ao tentar esclarecer os tipos
de complicações pulmonares, bem como os resultados não apresentam uniformidade,
variando de 3,5% a 60%.
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QUADRO 3 - DISTRIBUIÇÃO DAS COMPLICAÇÕES PULMONARES EM LARINGECTOMIAS NO PERÍODO DE 1984 A 2000

Autores

Kaplan
et al
1984
Maceri
et al
1985
Robbins
et al
1988
DeSanto
et al
1989
Lee et al
1990

Número
Sítio
Total de Primário
pacientes
285
Glote

Tipo
de Radioterapia Número
de Porcentagem
Cirurgia
Inicial
Complicações de
Inicial (N) *
Complicações
LT – 37
195
11
3,5%
LP – 7

Complicações Outras
Óbitos
por
Pulmonares
Complicações Complicações
N(%)
Nenhuma
11
2

260

Supraglote

LP – 33

36

7

21,2%

7 (100%)

Nenhuma

7

139

Supraglote

LT – 24
LP- 34

81

14

41%

4 (12%)

7

1

28

Supraglote

LNT – 28

Nenhum

10

35,7%

3 (10,7%)

Não descrito

Nenhum

404

Supraglote

LP – 60

Nenhum

25

41,5%

5 (20%)

20

2

Laringe
e Não
Hipofaringe discriminado

Não
24
discriminado

22,2%

12 (12%)

12

0

Supraglote

LP – 46

Nenhum

28

60.8%

13 (28%)

Não descrito

Nenhum

Glote (13)
Supraglote
(11)
Laringe
(37)**

LP – 24

Nenhum

17

43,5%

8 (21%)

Não descrito

Nenhum

Nenhum

Nenhum

Weber et 99
al
1993
Beckhart 46
et al
1994
Suits
39
et al
1996

Andrade 42
LNT – 37
Nenhum
13
28,9%
1 (2,4%)
et al
2000
* LT - Laringectomia total; LP – Laringectomia Parcial; LNT – Laringectomia Near Total ; ** Não descrito por área anatômica

20

Na tentativa de se analisar as complicações pulmonares pós-operatórias em
pacientes submetidos a procedimentos cirúrgicos em cabeça e pescoço RAO et al
(1992), em estudo prospectivo de 73 pacientes, dos quais 13 pacientes submetidos a
laringectomias e 37 a traqueostomias, identificaram complicações pulmonares em
46% do total, sendo 15% maiores e 23% menores. Descrevem aqui as complicações
menores como sendo roncos e sibilos necessitando de tratamento e as complicações
maiores como ventilação dependente por mais de 12 horas ou pneumonia. Concluem
que a idade, história do tabagismo, pressão parcial de oxigênio, função pulmonar
VEF1 e classificação de Roizen (FAN et al 1987) são preditivas para complicações
pulmonares neste estudo. Entretanto, os autores não avaliam as complicações em
determinados tipos de laringectomia e não consideram o estadiamento TNM neste
estudo.
WEBER et al (1993) descreveram infecções não-cirúrgicas em 225 pacientes
submetidos a cirurgias em cabeça e pescoço dos quais 99 em laringe e hipofaringe e
definiram como infecção pulmonar a pneumonia com secreção purulenta e infiltrado
pulmonar demonstrável à radiografia de tórax e traqueobronquite como secreção
purulenta na ausência de infiltrado à radiografia. Correlacionam as complicações
pulmonares ao consumo de tabaco. Concluem ser a etiologia provavelmente
multifatorial, dependente do sítio primário, metástases regionais, duração da cirurgia,
consumo de álcool e tabaco, e necessidade de transfusão sanguínea.
PELCZAR et al (1993) identificaram pacientes de alto e baixo risco baseado
em escala de atividade específica onde são classificados como alto risco as classes III
e IV da escala e baixo risco as escalas I e II. Dentre os pacientes de alto risco, a
pneumonia esteve presente em 28% (13/47) em relação a 7% (5/72) dos pacientes de
baixo risco. Justificam ser a pneumonia a mais freqüente complicação devido ao fato
de haver comprometimento da via aérea após a ressecção tumoral, com ausência ou
edema dos músculos constritores da faringe e ou da base de língua levando à
aspiração. Além disto, referem a perda dos reflexos da glote e interrupção das vias
neurais quando de laringectomias parciais, ocorrendo independente das condições
médicas pré-operatórias. Os autores relatam, porém não discriminam, os índices de
complicação por tipo de cirurgia laríngea, sendo que no estudo mais de uma
complicação foi relatada para cada paciente.
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KOWALSKI et al (1994), em estudo caso-controle sobre as complicações e
sobrevida dos idosos submetidos a cirurgia de cabeça e pescoço, descrevem igual
incidência de complicações pulmonares para ambos grupos, na ordem de 12%
(14/115), porém não definem quais os tipos de complicações.
SUITS et al (1996) relacionam a presença de complicação pulmonar
(pneumonia) com a aspiração decorrente da ressecção e definem, na sua série de
trinta e cinco pacientes submetidos a laringectomia “near-total”, aspiração pósoperatória como sendo mínima ou nenhuma quando não havia sintomas, moderada
quando ocasionava tosse (não quantificado) e severa quando resultava em pneumonia
ou impedia a deglutição oral. Encontraram aspiração severa em 21% dos casos,
correlacionando com a presença de fístula faringocutânea. Novamente não é claro a
quantidade de pacientes que tiveram aspiração severa resultando em pneumonia.
BENTZ et al (2000) em estudo sobre complicações pulmonares em pacientes
com câncer em cabeça e pescoço e pulmão concomitantes encontraram 75 pacientes
e definiram as complicações pulmonares como: atelectasia significante clinicamente
necessitando intervenção para tratamento, derrame pleural, pneumotórax prolongado,
pneumonia, morte por falência cardiopulmonar, aspiração severa e fístula
traqueofaríngea. DESLAURIERS et al (1994), classificaram as complicações
pulmonares em dois grupos; maiores e menores. As complicações menores são os
eventos que não têm impacto clínico significante, como atelectasia, derrame pleural,
pneumotórax e arritmias que respondem ao tratamento. As complicações maiores são
todas as outras que não se encaixam nesta definição. BENTZ et al (2000) relataram
que sua classificação difere da anterior por incluir hemoptise e bronquite. De
qualquer modo este estudo discrimina 12 laringectomias, dos quais 11 foram totais,
todos com alguma complicação pulmonar. Trinta e seis por cento (4 pacientes)
tiveram complicações maiores. A incidência global de complicação foi de 97%,
justificada no artigo por alterações anatômicas, perda da glote, pressão subglótica,
função expiratória

e capacidade vital diminuída nestes pacientes, ocasionando

atelectasia e predispondo a pneumonias. Porém não esclarecem o motivo pela qual
todos os pacientes submetidos a laringectomias totais em outras séries, que têm as
mesmas alterações, não apresentem tais níveis de incidência.

22

2.4 Metástases Pulmonares de Tumor Primário em Laringe
A incidência de metástases à distância em pacientes com câncer laríngeo
varia na literatura de 1,2% a 36% (FOOTE et al 1989; SPAULDING et al 1989;
YUEN et al 1995; MOE et al 1996; SUITS et al 1996; SPECTOR et al 1999;
BRENNER et al 2000; LEON et al 2000). A maioria dos estudos limita-se a apenas
relacionar em seus resultados a incidência das metástases à distância, e poucos
trabalhos enfocam especificamente a incidência e tampouco os fatores de risco para a
apresentação

de

metástases

pulmonares

em

pacientes

laringectomizados

(BRENNER et al 2000; SPECTOR et al 1999).
Os critérios essenciais no diagnóstico diferencial de um tumor primário
pulmonar de uma metástase pulmonar provinda de um carcinoma foram propostos
inicialmente por PASS & DONIGTON (1997)) que relacionaram os exames
radiológicos (radiografia simples de tórax e tomografia computadorizada de tórax);
por LIBSHITZ et al (1982) com a avaliação dos sintomas como hemoptise, dispnéia
progressiva, dor torácica e emagrecimento; por GASBY (1985) e na qual
relacionaram os exames diagnósticos como a broncoscopia com lavado brônquico,
punção do(s) nódulo(s) ou líquido pleural com exame citológico.
Estes critérios são utilizados corretamente na avaliação de nódulos
pulmonares em pacientes com antecedente de câncer com a possibilidade de
apresentarem metástases pulmonares ou um tumor primário pulmonar. No entanto,
são falhos para a detecção inicial de pacientes sem metástases pulmonares que após o
tratamento cirúrgico apresentam nódulo(s) pulmonar(es) dentro de um intervalo de
seis meses (tumor sincrônico) e em alguns casos também para avaliação de pacientes
portadores de tumores metacrônicos.
DI NICOLA & FIORELLA (1995) apresentaram uma série de 1053
pacientes tratados cirurgicamente para o câncer de laringe, relatando uma incidência
de 29% (23/1.053) de segundo tumores primários pulmonares, e correlacionando a
presença de segundo tumores primários pulmonares e metástases pulmonares à
distância naqueles pacientes que apresentaram tumores em supraglote, metástases na
região cérvico-lateral ou nos pacientes que tiveram ruptura capsular dos linfonodos.
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Concluem que o seguimento clínico com exame loco-regional adequado deve ser
sempre realizado.
KURIAKOSE et al (2002) estudaram pacientes com carcinomas em cabeça e
pescoço e a presença de câncer pulmonar sincrônicos visando esclarecer as condutas
a serem adotadas neste grupo de pacientes. Relataram incidência de 0,014 (42/2964)
de tumores sincrônicos, porém não especificaram em seu estudo os critérios adotados
para nomear o tumor pulmonar como sendo primário ou uma metástase à distância e
tampouco incluíram um número significativamente grande de pacientes portadores
de carcinoma de laringe somente. Descreveram ainda a sobrevida em cinco anos de
47% para o grupo de tumores sincrônicos tratado com intenção curativa e de apenas
13% para o grupo tratado paliativamente.
Neste sentido LEON et al (2000) descreveram que 84% dos pacientes que
desenvolvem metástases tendo controle loco-regional do primário as apresentam
dentro de um período de 2 anos. Os pacientes mais propensos a apresentar estas
metástases são especificamente os que apresentam maior tempo sobrevida, sendo em
sua maioria portadores de tumores de estadiamentos precoces devido ao maior
controle da doença.
Além de estudos clínicos e radiológicos, a diferença dentre uma metástase
pulmonar à distância e de um tumor pulmonar primário à luz de estudos genéticos e
imunohistoquímicos tem sido objeto de muita controvérsia.
Um estudo da progressão de alterações genéticas do TP53 e de padrões de
perda de heterozigocidade em carcinomas de cabeça e pescoço realizado por
TABOR et al (2002) sugere que o desenvolvimento de metástases à distância está
relacionado diretamente às características do tumor primário e não às dos linfonodos
acometidos, sendo forte evidência para explicar a incidência maior de metástases à
distância pulmonares em pacientes com estadiamento precoce de laringe sem
metástases regionais. Porém TOOMEY et al (2001) em estudo relacionando a
enzima telomerase e angiogênese em pacientes com câncer pulmonar não encontrou
estes fatores como sendo prognósticos e sim o status linfonodal e o tamanho do
tumor primário, no entanto, associaram a presença da telomerase nas metástases
sugerindo que a enzima telomerase participa no processo metastático destes cânceres.
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Recentemente a utilização da tomografia por emissão de pósitrons (PET) com
FDG (fluorine-18-fluordeoxiglicose) têm sido de extrema valia na diferenciação
radiológica de lesões tumorais pulmonares malignas de benignas como citam RIGO
et al (1996), orientando as punções aspirativas por agulha e determinando a evolução
e escolha do tratamento (SAFA et al 1999), identificando as recidivas locais
laríngeas pós-operatórias durante o seguimento (LOWE et al 1999) e as metástases
cervicais

não

diagnosticadas

à

tomografia

computadorizada

convencional

(BOHHUSLAVIZKI et al 1999). Entretanto não houve estudo objetivando a
diferenciação de metástases pulmonares provindas de um tumor primário em laringe
e segundo tumores primários pulmonares.
A ocorrência de metástases à distância está relacionada também a diversos
outros fatores, entre os quais a localização do tumor primário na laringe (LEON et al
2000; BRENNER et al 2001); o sítio de recidiva (YUEN et al 1995; BRENNER et
al 2001); diferenciação histológica (TROELL et al 1995; LEON et al 2000); o
estadiamento linfonodal prévio (LEON et al 2000; FOOTE et al 1989) e o número
de linfonodos envolvidos (MOE et al 1996).
Outros fatores epidemiológicos como sexo, idade, consumo de tabaco e de
álcool não parecem ser preditivos de metástases pulmonares conforme citam LEON
et al (2000) e MOE et al (1996).
A importância no estudo dos fatores de risco e fatores prognósticos para
detecção de metástases pulmonares em pacientes com câncer de laringe submetidos
laringectomias reside no fato de poder se aumentar a sobrevida através da detecção
precoce com a intervenção cirúrgica ou por radioterapia e quimioterapia, conforme
citam NICOLAI et al (1997); BREE et al (2000) e BRENNER et al (2001).
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2.5 Segundo Tumor Primário Pulmonar em Pacientes com Câncer
de Laringe

A literatura relata a incidência de segundo tumores primários pulmonares em
pacientes com câncer de laringe como variando de 1,4% a 39% (SPECTOR et al
1999; NICOLAI et al 1997; SILVESTRI et al 1994; FUJITA et al 1998;
ALBRIGHT et al 2001; KOWALSKI et al 1996; NARAYANA et al 1998).
A definição de segundo tumor primário, em relação ao pulmão e ao câncer de
laringe, apresenta falhas pois muitas vezes o tipo histológico do segundo tumor
pulmonar é idêntico ao do câncer em laringe, não sendo possível diferenciá-los
somente por meios clínicos, como referiram BRENNER et al (2001) na casuística de
seus pacientes excluídos. Apesar de que critérios para o diagnóstico diferencial de
um tumor primário pulmonar de uma metástase pulmonar provinda de um carcinoma
foram propostos inicialmente por LIBSHITZ et al (1982), GASBY (1985) e PASS
& DONIGTON (1997), como já citados anteriormente, relacionando dados clínicos
como

os exames radiológicos (radiografia simples de tórax e tomografia

computadorizada de tórax), sintomas como hemoptise, dispnéia progressiva, dor
torácica e emagrecimento e exames diagnósticos como a broncoscopia com lavado
brônquico, punção do(s) nódulo(s) ou líquido pleural com exame citológico, não
houve certeza o suficiente para diferenciar o segundo tumor primário pulmonar de
uma metástase em muitos casos de nódulo único em pulmão.
A incidência de metástases à distância de carcinomas de laringe para os
pulmões é alta, parecendo ser este o local anatômico mais comum como descreveram
NARAYANA et al 1998.
Em um relato de caso KOMISAR et al (1991) não obtiveram conclusões a
respeito da origem da lesão pulmonar em paciente portador de carcinoma de laringe
obstrutivo da via aérea, concluindo que somente tipos histológicos diferentes
poderiam diferenciar as duas lesões e que, no entanto, caso os tipos histológicos
sejam os mesmos a resposta não seria encontrada.
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Em uma série de 1.053 pacientes tratados cirurgicamente para o câncer e
laringe, DI NICOLA & FIORELLA (1995) encontraram incidência de 29% de
segundo tumores primário pulmonares, sem relação estatística com a sua extensão
tumoral. No entanto, apresentaram correlação com o tipo de cirurgia (conservadora
ou não) e com o sítio supraglote.
O diagnóstico clínico para a presença do segundo tumor primário por exames
de imagem durante o seguimento dos pacientes apresenta-se por vezes falho, com a
sensibilidade variando de 28% apenas para a radiografia simples de tórax (BREE et
al 2000) a 50% (TROELL et al 1995). A tomografia computadorizada de tórax
mostrou-se superior nesta detecção (BREE et al 2000), no entanto o critério final de
diagnóstico ainda é o histopatológico por biópsia por punção ou o exame citológico
por lavado brônquico, feitos atualmente com segurança e mínima morbidade.
Porém HUANG et al (2001) relataram em estudo de padrões de perda da
heterozigocidade que um tumor primário pulmonar e as suas respectivas metástases
apresentam o mesmo padrão destas perdas e contrariamente a maioria dos tumores
síncronos e metácronos pulmonares não as apresentam. Concluem que a análise
molecular como uma “impressão digital” do tumor pode ser de valia na
diferenciação dentre metástases e segundo tumores primários permitindo a escolha
adequada do tratamento. PASSLICK (2001) concorda com este estudo ao afirmar
que um painel imunohistoquímico com anticorpos monoclonais pode ajudar a
identificar os pacientes com evolução desfavorável diferenciando os tumores
segundo primários de pulmão de metástases pulmonares. No entanto consideram
necessários mais estudos nesta nova situação para revalidar os resultados.
Em relação à idade como um dos fatores de risco para o desenvolvimento de
segundo tumores primários em pulmão, ALBRIGHT et al (2001) relataram um risco
4 vezes maior na população acima de 40 anos portadoras de carcinomas de cabeça e
pescoço.
Em relação ao estadiamento TNM, KOWALSKI et al (1993) relataram ser o
segundo tumor primário a causa mais freqüente de morte em pacientes com câncer
estádios I e II de glote; FUJITA et al (1998) concordaram em que o estadiamento
precoce I tem risco de até 5,5 maior para apresentação de segundo tumor pulmonar.
SPECTOR et al (1999) e NARAYANA et al (1998) relataram a associação da
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quantidade e uso do tabaco com risco de morte por segundo tumor primário em
pacientes estádios I de glote. No entanto, a maioria destes estudos foi realizado em
estadiamentos precoces do câncer de laringe, e poucos autores estudaram os fatores
de risco e prognósticos para apresentação de segundo tumores primários de pulmão
em pacientes laringectomizados.
FERLITO et al (2001) encontraram uma incidência de até 66% de
metástases pulmonares em pacientes com carcinoma em cabeça e pescoço, sendo
maiores em pacientes com estadiamento avançado devido à invasão da veia jugular e
de partes moles, ressaltando a difícil distinção dentre um segundo primário e de
metástases de outro primário quando o nódulo pulmonar é único, enfatizando que o
conhecimento da evolução natural dos tumores aliado ao seguimento adequado
permanece importante para o planejamento terapêutico ideal nestes casos.
Conforme a literatura exposta, os fatores de risco para a apresentação de
segundo tumores primários pulmonares e metástases pulmonares, especificamente
no grupo de pacientes laringectomizados, não estão bem esclarecidos, sendo um dos
objetivos desta tese identificar fatores de risco nesta população para auxiliar no
manejo terapêutico futuro.
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3 OBJETIVOS

O objetivo principal deste estudo é identificar os fatores de risco para
complicações pulmonares pós-operatórias, metástases pulmonares e segundo tumor
primário em pulmão em uma série consecutiva de pacientes portadores de carcinoma
espinocelular de laringe submetidos a laringectomias parciais ou totais como
tratamento no período de 1985 a 1996, em uma mesma instituição.
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4 CASUÍSTICA E MÉTODOS

4.1 Desenho do estudo

Este é um estudo de coorte retrospectivo, abrangendo o período de 1985 a 1996.

4.2 População do Estudo

Foram estudados todos os prontuários de pacientes atendidos no
Departamento de Cirurgia de Cabeça e Pescoço e Otorrinolaringologia do Hospital
do Câncer A.C. Camargo no período de 1985 a 1996, portadores de carcinoma
epidermóide

de

laringe

histologicamente

comprovados

por

exame

anatomopatológico, sem tratamento prévio em outra instituição (além da biópsia
diagnóstica ou de traqueostomia) submetidos a tratamento cirúrgico com intenção
curativa (laringectomia parcial ou total seguido ou não de radioterapia ou com
radioterapia seguida de algum tipo laringectomia de resgate).

4.3 Critérios de Exclusão

Foram excluídos do estudo todos os casos que se apresentavam com
metástases à distância à admissão, pacientes tratados previamente por câncer de
laringe ou outro tumor primário, pacientes com tumores sincrônicos à admissão,
variantes histológicas do carcinoma epidermóide como sarcomatóide, basalóide ou
outros tipos histológicos, pacientes submetidos a radioterapia exclusiva, pacientes
submetidos a quimioterapia paliativa somente, ou pacientes que recusaram
tratamento cirúrgico.
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Os pacientes cujos dados relevantes para o estudo estavam incompletos no
prontuário também foram excluídos.

4.4 Variáveis do Estudo
A coleta de dados foi realizada conforme formulário criado para este fim e
incluía dados clínicos da história como idade, sexo, raça, duração
sintomas, quantificação do alcoolismo

e tipo dos

e tabagismo, comorbidades associadas

através dos índices de Charlson (CHARLSON et al 1987) (Quadro 4); e KaplanFeinstein (KAPLAN & FEINSTEIN 1974) (Quadro 5), o estadiamento clínico
TNM (HERMANECK et al 1992) (Quadro 6), detalhes do tratamento cirúrgico e
radioterápico, a presença de complicações pós-operatórias, análise das margens de
ressecção e diferenciação histológica, a presença de recidivas locoregionais e
metástases à distância, a presença de múltiplos tumores primários e situação clínica
do paciente na última consulta e a causa do óbito.

Quadro 4 – Índice de Comorbidade de Charlson*
Escore
Condição Clínica
____________________________________________________________________
0
Sem doença clínica clínica
1

Infarto do miocárdio, doença pulmonar obstrutiva crônica, insuficiência
cardíaca congestiva, doença ulcerosa gastrointestinal, doença vascular
periférica, doença hepática grau leve, acidente vascular cerebral, diabetes,
demência

2

Hemiplegia, doença renal moderada a severa, diabetes com dano final em
órgão, outro tipo de tumor, leucemia e linfoma

3

Doença hepática moderada a severa

6

Metástase de tumores sólidos e imunodeficiência adquirida

*Charlson ME, Pompei P, Ales KL, Mackenzie R.A new method of classifying prognostic
comorbidity in longitudinal studies: development and validation. J Chronic Dis. 1987;40:373-383.
O índice se obtém da soma de todos os escores, o índice definitivo é: escore =0, índice 0; escore =1
ou 2, índice =1; escore=3 ou 4, índice=2; escore=5, índice=3.
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Quadro 5 – Índice de Comorbidade de Kaplan-Feinstein*
Comorbidade
Grau 3
Grau 2
Severo papiledema;
pressão diastólica 130
ou mais mmHg
Dentro de 6 meses:
ICC, infarto, arritmia ou
angina com
hospitalização
Acidente recente,
estado depressivo
suicida

Pressão diastólica 115120 mmHg ou maior
com sintomas
ICC há mais de 6
meses, angina sem
hospitalização

Grau 1

Pressão distólica 90114 mmHg sem
sintomas
Infarto há mais de 6
Cardíaco
meses, ECO sem
doença coronária, sem
fibrilação atrial
Acidente antigo sem
Acidente antigo com
Cerebral/Psiquíco
seqüela, passado de
seqüela, ataques
ataques isquêmicos,
isquêmicos recentes,
Parkinson
epilepsia
Insuficiência pulmonar Insuficiência moderada, Insuficiência leve,
Respiratório
doença pulmonar
com cianose, narcose
pneumonias
assintomática
ou mal asmático
recorrentes, DPOC,
recorrente
crise asmática com
DPOC
Proteinúria leve,
Azotemia, creatinina
Uremia,
Renal
creatinina menor 3
maior 3 mg%,sem
descompensção com
mg%, infecção renal
efeitos secundário,
anemia secundária,
recorrente
síndrome nefrótica,
hipertensão, edema
hidronefrose
Insuficiência crônica à
Insuficiência hepática, Insuficiência
Hepático
biopsia, bilirrubina
icterícia, encefalopatia, compensado,
hepatomegalia, spiders, maior 3mg%
varizes de esôfago
Uso de insulina e
Diabete descompensado Prévia hospitalização
Endócrino
controlado
hipoglicemiantes,
com hospitalização,
controlado
estágio terminal de
órgãos
Hemorragia recente
Moderada hemorragia, Hemorragia leve,
Gastrointestinal
com transfusão
pancreatite recente, sd. colecistites recorrentes,
úlcera pética,
má absorção
pancreatite crônica
-----------------------Amputação recente ou Amputação antiga,
Vascular periférico
claudicação
necrose de
extremidades
Incontrolável
Controlado
-----------------------Malignidade
Cadeira
de
rodas
Deficiência
parcial,
Deficiência parcial
Locomotor
necessita assistência
Descompensado severo, Moderado, delirium
Leve, sem
Alcoolismo
delirium frequentes
ocasionais,
hospitalização
sintomáticos: gastrite,
pancreatite
HIV sintomático,
HIV assintomático
HIV assintomático
Mistos
doenças colágeno
(CD>200), epistaxis
recorrentes
* Kaplan MH, Feinstein AR. The importance of classifying initial co-morbidity in evaluating the
outcome of diabetes mellitus. J Chronic Dis. 1974 Sep;27(7-8):387-404.
DPOC= doença pulmonar obstrutiva crônica; ICC= insuficiência cardíaca congestiva; ECO=
ecocardiograma; HIV= vírus da imunodeficiência humana, CD= contagem de CD4

Hipertensão
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Quadro 6 – Estadiamento TNM* para Câncer de Laringe
ESTÁDIO DESCRIÇÃO
Supraglote
Limitado à um subsítio
T1
Invade mais de um subsítio adjacente da supraglote, glote ou fora da
T2
T3
T4
Glote
T1
T1a
T1b
T2
T3
T4
Subglote
T1
T2
T3
T4

supraglote
Limitado à laringe com prega vocal fixa e/ou invade área pós-cricóide,espaço
pré-epiglótico, base de língua
Invade cartilagem tireóide, estende-se aos tecidos moles do pescoço

Limitado às pregas vocais com mobilidade normal
Limitado a uma prega vocal
Envolve ambas pregas vocais
Estende para supraglote e/ou subglote com mobilidade diminuída
Limitado à laringe com prega vocal fixa
Invade cartilagem tireóide e/ou estende-se para outros tecidos moles além da
laringe

Limitado à subglote
Estende-se às pregas vocais com mobilidade diminuída ou normal
Limitado à laringe com fixação de corda vocal
Invade cartilagem cricóide ou tireóide e/ou estende-se a outros tecidos além
da laringe

Linfonodos
Sem metástases para linfonodos regionais
N0
Metástase para único linfonodo de até 3 cm
N1
Metástase única entre 3-6 cm; múltiplas ipsilaterais < 6cm ou contralaterais <
N2
N2a
N2b
N2c
N3

6cm
Metástase única entre 3-6 cm
Metástases linfonodais múltiplas ipsilaterais < 6cm
Metástases linfonodais múltiplas contralaterais < 6cm
Metástase em linfonodo > 6cm

Metástase
à Distância
Ausência de metástases à distância
M0
Presença de metástases à distância
M1
Estádio
Clínico
I
II
III
IV

T1N0M0
T2N0M0
T3N0M0; T1-T3N0-1M0
T4 N0,N1 M0; qualquer T N2,N3 M0, qualquer T qualquer N M1

Hermanek P, Sobin LH, eds. UICC TNM Classification of Malignant Tumors. 4th ed. 2nd ver. Berlin,
Germany: Springer-Verlag;1992.
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Foram analisados os fatores de risco para complicações pulmonares maiores
em todos os pacientes submetidos a laringectomias. A complicação foi considerada
maior quando havia pneumonia ou broncopneumonia comprovada através da
anotação em prontuário dos dados clínicos ou radiológicos compatíveis com o
quadro, necessitando ou mantendo o tratamento antibioterápico. Foi considerado
como complicação pulmonar menor a aspiração e ou broncosecreção aumentada sem
determinar o padrão clínico de pneumonia ou broncopneumonia, observado no pósoperatório imediato ou tardio.
Estas complicações pulmonares ainda foram classificadas, tanto maiores
como menores, em imediatas, ou seja, aquelas onde houve evidência de
complicações no período dentro de 30 dias após o procedimento cirúrgico; e tardias,
aquelas em que a complicação ocorreu após este período (Quadro 7).

QUADRO 7 – Definições de Complicação Pulmonar deste estudo
Tipo de
Complicação
Pulmonar
MAIOR

MENOR

Definição

Tempo de
Aparecimento

Definição

Pneumonias e
broncopneumonias:
secreção purulenta e
infiltrado à radiografia

Imediato

Até 30 dias
da cirurgia

Tardio

Após 30 dias
da cirurgia
Até 30 dias
da cirurgia

Aspiração e ou
broncosecreção: sem
secreção purulenta,
radiografia normal

Imediato

Tardio

Após 30 dias
da cirurgia

Em relação às metástases pulmonares provenientes de tumores de laringe e
segundo tumores primários em pulmão, o critério diagnóstico e diferencial baseou-se
na história clínica, sintomas (como hemoptise, dispnéia progressiva, dor torácica e
emagrecimento), exames radiológicos (radiografia simples de tórax, tomografia
computadorizada de tórax) e exames diagnósticos: broncoscopia com lavado
brônquico, punção do(s) nódulo(s) ou líquido pleural com exame citológico
(LIBSHITZ et al 1982; GASBY 1985; PASS & DONIGTON 1997).

34

4.5 Casuística Excluída
No total foram encontrados 473 pacientes com diagnóstico de câncer de
laringe, nos diversos subsítios primários, admitidos no Hospital do Câncer A. C.
Camargo no período de 1985 a 1996. As características demográficas e o
estadiamento TNM destes pacientes estão resumidas na Tabela 1.
TABELA 1 – Características demográficas e clínicas dos 174 pacientes excluídos do
estudo
Variáveis
Categorias
Números de Pacientes
Sexo
158
Masculino
16
Feminino
Raça
Negra
Caucasiana
Outra

1
171
2

Ocasional
<20 maços/ano
=20 maços/ano

22
5
147

Supraglote
Glote
Subglote
Transglote

50
82
6
36

1
2
3
4

60
29
55
30

0
1
2
3

122
18
21
13

0
1

171
3

Tabagismo

Sítio Primário

Estádio T

Estádio N

Estádio M
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Destes foram excluídos 174 pacientes devido à não realização de algum tipo
de laringectomia, dos quais 164 foram submetidos a radioterapia exclusiva, 3
realizaram apenas quimioterapia paliativa e os outros 7 recusaram qualquer forma de
tratamento.
Os pacientes com tumores sincrônicos excluídos do estudo foram 22 ao todo,
com as características descritas na Tabela 2, sendo 14 já excluídos devido ao não
preenchimento de alguns dos requisitos descritos acima. Finalmente, 8 pacientes
foram retirados do estudo com tumores sincrônicos onde foi realizado algum tipo de
laringectomia semelhante ao tratamento da outra neoplasia primária simultânea.

TABELA 2 - Características clínicas dos pacientes com tumores sincrônicos ao de
laringe*
Local do Tumor

Subsítios da Laringe

Número de Pacientes

Laringectomia

__________________________________________________________________________
Cavidade Oral Glote, Supraglote e Transglote

5

Total (1), Supraglótica (2),

Orofaringe

Glote

1

Supraglótica (1)

Nasofaringe

Glote, Supraglote e Transglote

3

Outra (1)

Cav. Oral e
Nasofaringe

Glote, Supraglote e Transglote

10

Outra (3)

Oro e
Hipofaringe

Glote

Outros**
Glote e Transglote
* Total de vinte e dois pacientes exclusos do estudo
** Mama, pele

1

2

Ao todo restaram 291 pacientes com as características que preenchem os
requisitos e que são objetos do presente estudo.
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4.6 População do Estudo - Dados Demográficos e Clínicos

4.6.1 Gênero/Raça/Idade

Dentre o total de 291 pacientes que são o universo deste estudo encontrou-se
268 pacientes (92,1%) do gênero masculino e apenas 23 (7,9%) do gênero feminino.
Com respeito à raça, 277 pacientes (95,2%) eram brancos e dos pacientes restantes 9
(3,1%) eram da raça negra, 3 (1%) da raça amarela e 2 (0,7%) de outras raças. A
média de idade foi de 59 anos, sendo a idade mínima de 31anos e a máxima de 83
anos, a freqüência maior se deu na faixa etária de 60 a 69 anos, com a distribuição
segundo as décadas de vida dispostas na Figura 1.

Figura 1 - Distribuição dos pacientes conforme as décadas de vida
Número de pacientes (n=291)
100
90
80
Porcentagem

70
60
50

40,5

40
28,1

30
17,1

20
10

10,9
1,7

1,3

0
4

5

6

7

Décadas de Vida

8

9
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4.6.2 História clínica, tabagismo e etilismo

Os pacientes apresentaram a história clínica dos sintomas com média de 10
meses de evolução, sendo o máximo de 84 meses e mínimo menor que 1 mês.
O sintoma mais comum apresentado foi rouquidão, presente em 242
pacientes (83,2%), seguido da dispnéia e odinofagia, com 100 (34,4%) e 83 (28,5%)
pacientes, respectivamente. Em 200 pacientes (68,7%) houve mais de um sintoma.
Mais de 2 sintomas foram apresentados em 109 (37,4%) pacientes e mais de 3
sintomas em 53 (18,2%) pacientes. Onze pacientes (3,7%) não apresentaram queixas
clínicas e em 80 pacientes (27,5%) houve um sintoma apresentado somente (Tabela
3).

TABELA 3 – Distribuição dos sintomas dos pacientes com câncer de laringe
____________________________________________________________________
Sintoma*

Frequência**
Absoluta

Frequência Relativa

_________________________________________________________________________________

Rouquidão
242
37,6
Dispnéia
100
15,5
Odinofagia
83
12,9
Disfagia
81
12,5
Perda de Peso
74
11,5
Otalgia
37
5,7
Nódulo Cervical
6
4,0
___________________________________________________________________
* Onze pacientes (3,7%) não tiveram sintomatologia prévia.
** Houve pacientes com mais de um sintoma apresentado

Todos os pacientes eram tabagistas, a grande maioria ainda consumindo
tabaco na época do diagnóstico, fumando acima de 20 maços de cigarro/ano (Tabela
4).
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TABELA 4 - Distribuição do Tabagismo e Tempo de Uso
Tempo de Consumo
Parou < 6
meses

Parou > 6
meses

26

0

0

26 (8,9)

Menos 10 maços/ano

0

0

2

2 (0,6)

10-20 maços/ano

3

0

1

4 (1,5)

Mais de 20 maços/ano

230

3

26

259 (89)

Total (%)

259 (89)

3 (1)

29 (9,9)

291 (100)

Tabagismo
Ocasional

Consumo
atual

Total (%)

Quanto ao etilismo, todo paciente do estudo fez uso da bebida alcoólica em
algum grau. Previamente à doença, apenas 24 pacientes (8,2%) pararam o uso no
período maior que os 6 meses antecedentes e 2 (0,7%) pararam nos 6 meses
anteriores imediatos.
Os 256 pacientes restantes continuaram a consumir bebida alcoólica, sendo
que destes 112 (43,7%) a utilizavam ocasionalmente e em 92 (35,9%) o uso era
severo. Houve equivalência entre os etilistas sociais e os alcoólatras (considerados
severos com consumo maior que quatro doses de destilados por dia ou 4 garrafas de
cerveja por dia) com 119 e 114 pacientes, respectivamente (Tabela 5).
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TABELA 5 - Distribuição dos pacientes em relação ao consumo e tempo de
consumo de álcool
Tempo de consumo
Parou < 6

Parou > 6

meses

meses

112

0

0

112

Leve

17

1

1

19

Moderado

35

1

3

39

Severo

92

0

20

112

Desconhecido

--

--

--

9

256

2

24

291

Quantidade de

Atual

consumo *
Ocasional

Total

Total

* Leve: menos que duas doses de álcool/dia; Moderado: entre duas a quatro doses/dia e
Severo: maior que quatro doses/dia. Para o consumo de cerveja utilizou-se a equivalência: 1
garrafa cerveja=1 dose de destilado e vinho; ½ garrafa de cerveja=1/2 dose destilado.

4.6.3 Comorbidades

Dentre as comorbidades estudadas, verificamos que 95 pacientes (32,6%)
não apresentaram quaisquer doenças associadas.
A distribuição das comorbidades nestes pacientes do estudo, segundo o
índice de Kaplan-Feinstein e o índice de Charlson demonstra-se na Tabela 6.
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TABELA 6 - Distribuição das comorbidades segundo o índice de Kaplan-Feinstein*
e de Charlson**
Índice de Comorbidade
Kaplan

Escores

Frequência
Absoluta
95
186
9
1

0
1
2
4

Charlson

0
1
2
291

Freqüência
Relativa
32,6
63,9
3,1
0,3

133
153
5
291

45,7
52,6
1,7
100

Total
*Kaplan MH, Feinstein AR. The importance of classifying initial co-morbidity in evaluating the
outcome of diabetes mellitus. J Chronic Dis. 1974 Sep;27(7-8):387-404.
**Charlson ME, Pompei P, Ales KL, Mackenzie R.A new method of classifying prognostic
comorbidity in longitudinal studies: development and validation. J Chronic Dis. 1987;40:373-383.

As

comorbidades

mais

comuns

apresentadas

foram

comorbidades

respiratórias (47,8%), hipertensão (25,4%), comorbidades cardíacas (13,0%),
diabetes melito (7,6%) e doenças do sistema nervoso central (4,5%) (Tabela 7).

TABELA 7 - Distribuição das comorbidades dos pacientes com câncer de laringe
Comorbidades
Respiratória
Hipertensão
Cardíacas
Diabetes melito
Sistema nervoso central
Gastrointestinais
Hepáticas

Frequência Absoluta
139
74
38
22
13
10
4

Freqüência
Relativa
47,8
25,4
13,0
7,6
4,5
3,4
1,3

* Os pacientes apresentaram mais de uma comorbidade

Dentre as doenças cardíacas próprias e hipertensão, encontramos 113
pacientes (38,8%) com estas doenças associadas, dos quais 1 paciente com
hipertensão maligna (pressão arterial diastólica acima de 130 mmHg) e outros 4
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pacientes com insuficiência cardíaca prévia em uso de medicação. Estes foram
classificados como graus 2 e 3 de Kaplan-Feinstein.
A presença de doenças respiratórias associadas foi de 47,8% (139 pacientes),
dos quais 4 tinham grau 2 de Kaplan e, segundo o critério de Charlson, apenas 3
apresentavam grau 2. Houve concomitância de comorbidades respiratórias e doenças
cardíacas em 65 pacientes (22,3%), sendo que 40 (13,7%) dos pacientes o tinham
associando com hipertensão arterial e 25 (8,6%) com doenças cardíacas. Destes,
apenas 1 (0,3%) apresentava associação de insuficiência cardíaca congestiva e
comorbidade respiratória (Tabela 8).

TABELA 8 - Comorbidades Respiratórias: Distribuição conforme os índices de
Charlson* e Kaplan-Feinstein**
Comorbidade
Variáveis (categorias)

Número Total

%

5
131
3
139

3,5
94,3
3,2
100

2
133
4
0
139

1,2
95,7
2,9
0
100

Charlson*
0
1
2
Total

Kaplan-Feinstein**
0
1
2
3
Total

*Charlson ME, Pompei P, Ales KL, Mackenzie R.A new method of classifying prognostic
comorbidity in longitudinal studies: development and validation. J Chronic Dis. 1987;40:373-383.
**Kaplan MH, Feinstein AR. The importance of classifying initial co-morbidity in evaluating the
outcome of diabetes mellitus. J Chronic Dis. 1974 Sep;27(7-8):387-404.

Os pacientes com diabetes mellitus como comorbidade foram 22 ao todo
(7,5%), sendo que apenas 2 se apresentavam com diabetes insulino-dependente
sendo classificados como grau 2 em ambos índices.
Os pacientes que apresentaram doenças do sistema nervoso central como
comorbidades foram ao todo 13 (4,5%), destes, 2 apresentaram hemiplegia como
seqüela de acidente vascular central, classificado como grau 2 de Charlson e 1 com
acidente vascular central recente, classificado como grau 3 de Kaplan. O restante dos
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pacientes estava distribuído em demência,

doença de Parkinson e passado de

isquemia cerebral sem seqüelas.

4.6.4 Sítio Primário e Estadiamento

Dos pacientes do estudo tem-se que clinicamente houve localização do tumor
primário em supraglote em 56 casos (19,2%), glote em 74 (25,1%), subglote em 3
(1,0%) e de transglóticos em 158 (54,3%) dos pacientes. O estadiamento T e N para
estas lesões está descrito na Tabela 9. Nota-se que a maioria dos casos de tumores
eram de tumores de estadiamento T3 e T4.
Os subsítios primários acometidos, primariamente ou como invasão
adjacente, foram em 78,7% (229/291) dos casos as pregas vocais verdadeiras; 68,4%
(199/291) a comissura anterior; 62,9% (183/291) a prega vocal falsa; 47,8%
(139/291) epiglote; 40,5% (118/291) a subglote, 38,1% (111/291) a prega
ariepiglótica; 15,5% (45/291) a aritenóide; 6,9% (20/291) valécula. O seio piriforme,
pele e partes moles foram acometidos respectivamente 12,4% (36/291), 1,7% (5/291)
e 4,5% (13/291) dos casos.
Observa-se que 50% dos pacientes (3 casos) que apresentaram metástase
cervical estadiados como N3 apresentaram o tumor primário em supraglote, os outros
50% tinham primários transglóticos. Ressaltando-se que os estadiamentos avançados
(III e IV) prevaleceram sobre os iniciais (I e II), sendo mais comuns nos tumores
transglóticos (Tabela 9).
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TABELA 9 - Distribuição dos cânceres de laringe conforme Estádio Clínico
Sítio Primário
Supraglote

Glote

Subglote

Transglote

Total

4
19
27
6
56

21
15
33
5
74

0
0
2
1
3

0
6
107
45
158

25
40
169
57
291

N
0
1
2
3
Total

28
9
16
3
56

69
4
1
0
74

2
1
0
0
3

112
21
22
3
158

211
35
39
6
291

Estádio Clínico
I
II
III
IV
Total

2
12
21
21
76

23
11
35
5
54

0
0
2
1
3

0
3
97
58
158

25
26
155
85
291

Estadiamento
T
1
2
3
4
Total

* Hermanek P, Sobin LH, eds. UICC TNM Classification of Malignant Tumors. 4th ed. 2nd ver. Berlin,
Germany: Springer-Verlag;1992.

4.6.5 Tratamento do Tumor Primário

Entre os 291 pacientes do estudo, todos foram submetidos a algum tipo de
laringectomia: 212 laringectomias totais (72,9%), 39 outras laringectomias verticais
(13,4%), 21 laringectomias supraglóticas (7,2%), e 19 laringectomias classificadas
como outras devido a variações técnicas (6,5%).
A distribuição do tipo de tratamento conforme o estadiamento clínico
apresenta-se na Tabela 10.
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TABELA 10 - Distribuição do tipo de tratamento conforme o estadiamento clínico

Tipo de Laringectomia

Estádio Clínico*
___________________________________________
I
II
III
IV

Laringectomia Total

1

7

126

78

Laringectomia Vertical

22

11

6

0

Laringectomia Supraglótica

2

8

6

5

Outros **

0

0

17

2

Total

25

26

155

85

* Hermanek P, Sobin LH, eds. UICC TNM Classification of Malignant Tumors. 4th ed. 2nd ver. Berlin,
Germany: Springer-Verlag;1992. Nenhum caso com estadiamento M igual a 1 entrou para o estudo.
** São variantes de laringectomias (“near total”; subtotal com cricohiodeopexia,etc...)

Ressalta-se a predominância de laringectomias totais em praticamente todos
os estadiamentos, sendo realizada até mesmo em 1 (0,3%) caso de estádio inicial
clínico I como cirurgia de resgate e a realização de laringectomias parciais tipo
verticais em 6 casos (2,0%) de estadiamento clínico III, que foram laringectomias
ampliadas com reconstrução. As variantes de laringectomias foram amplamente
utilizadas sendo evidente nos estádios clínicos III e apenas 2 (0,6%) em estádios IV.
Dentre os sítios primários, os tumores transglóticos tiveram a predominância
de tratamento das laringectomias totais, com 93% (147/158) dos casos e 1,8%
(3/158) de laringectomias verticais. Todos os casos de laringectomias supraglóticas
tiveram sua indicação em tumores com sítio primário em supraglote, exceto em um
caso de tumor transglótico, onde se realizou laringectomia supraglótica ampliada.
Nota-se também a predominância de laringectomias verticais em quase todos
os tumores localizados em glote, exceto em 3 que se distribuíram em 2 casos de
tumor transglótico e 1 supraglótico (Tabela 11).
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TABELA 11 - Distribuição do tipo de tratamento conforme o tumor primário

Laringectomia
Laringectomia Total
Laring. Vertical
Laring. Supraglótica
Outros *
Total

Primário
___________________________________________
Supraglote Glote
Subglote
Transglote
Total
30

32

3

147

212

2

35

0

2

39

20

0

0

1

21

4

7

0

8

19

56

74

3

158

291

* São variantes de laringectomias.

4.6.6 Tratamento do Pescoço

A respeito dos esvaziamentos cervicais, 69 (23,7%) pacientes não realizaram
nenhum tipo de esvaziamento. Os esvaziamentos bilaterais foram realizados em 151
pacientes (51,9%), somente ipsilateral ao tumor em 70 (24,0%) e somente no lado
contralateral em 1 (0,3%) paciente. O esvaziamento cervical mais freqüente em
ambos os casos foi o esvaziamento lateral, com 88 (30,2%) e 108 (37,1%) pacientes,
respectivamente, para os lados ipsilateral e contralateral.
O esvaziamento cervical radical bilateral foi realizado em apenas 6 pacientes
(2,0%), radical modificado bilateral em 22 (7,5%) e radical modificado com radical
em 10 pacientes (3,9%). Foram realizados apenas três (1,0%) esvaziamentos
cervicais supraomo-hióideos nesta casuística. A divisão dos esvaziamentos cervicais
nas laringectomias é visualizado na Tabela 12.
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TABELA 12 - Distribuição dos esvaziamentos cervicais ipsilaterais em relação ao
tratamento do primário
Tipo de Esvaziamento
Tratamento Radical
Radical Extendido Supraomo- Lateral
do Primário Modificado
hiódeo
Total
Vertical
Supraglótica
Outros
Total

16
3
0
3
22

16
3
0
0
19

5
1
1
0
7

1
0
0
0
1

12
5
0
4
21

Total

50
12
1
7
70

* Nenhum tipo de esvaziamento foi realizado em 29 pacientes do grupo Total; 34 pacientes do grupo
Vertical e em 6 pacientes do grupo Outros.

4.6.7 Radioterapia

Dos pacientes do estudo, 143 (49,1%) realizaram tratamento radioterápico
adjuvante, enquanto que 148 (50,9%) não realizaram qualquer tipo de tratamento. A
dose mínima administrada foi de 16 Gy, realizada em 2 pacientes e a dose máxima
foi de 76 Gy feita em 1 paciente. A média da dose foi de 60 Gy. A Tabela 13
demonstra a divisão dos casos segundo o tratamento e radioterapia.
Nenhum paciente apresentou complicação severa advinda do tratamento
radioterápico necessitando tratamento cirúrgico nesta série de estudo.

TABELA 13 - Relação entre tratamento do tumor primário e radioterapia
Laringectomia
Sem Radioterapia
Com Radioterapia Adjuvante Total
____________________________________________
Total
91
121
212
Vertical

37

2

39

Supraglótica

8

13

21

Outros
12
7
19
____________________________________________________________________
Total
148
143
291
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4.6.8 Diferenciação celular e margens cirúrgicas

O resultado do exame anatomopatológico evidenciou que 191 (65,6%) dos
pacientes apresentavam carcinoma epidermóide bem diferenciado, e que 17 (5,8%)
dos casos eram histologicamente pouco diferenciados. A distribuição da
diferenciação celular em relação aos subsítios primários apresenta-se na Tabela 14.

TABELA 14 - Distribuição da diferenciação celular em relação aos subsítios
primários
Diferenciação Celular
Local do
Bem
Moderadamente
Pouco
Total
Primário
Supraglote
Glote
Subglote
Transglote

35
48
2
106

20
18
1
44

1
8
0
8

Total

191

83

17

56
74
3
158
291

Verifica-se que dos pacientes analisados, 211 (72,5%) tinham margens livres
com áreas de carcinoma in situ e 68 (23,4%) margens histológicas exíguas. Dez
pacientes (3,4%) apresentaram margem histológica comprometida ao exame
anatomopatológico embora tivessem margem macroscópica livre segundo o relato
cirúrgico.
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4.6.9 Recidivas Locais
Duzentos e dezesseis (74,2%) dos pacientes não apresentaram recidivas. As
recidivas locoregionais ou à distância estavam presentes em 75 (25,8%) dos casos.
As recidivas locais foram detectadas em 27 (9,3%) de todos os casos,
exclusivamente presentes em 17 pacientes e associadas com outras recidivas em
outros 10 pacientes. Os tumores transglóticos eram 66,7% (18/27) dos casos, 14,8%
(4/27) supraglóticos e 14,8% (4/27) glóticos. Apenas 1 caso (3,7%) era subglótico.
Em relação ao estadiamento T do tumor primário, 48,1% (13/27) eram estádios III.
Clinicamente 51,9% (14/27) se apresentavam com estadiamento TNM IV e apenas 2
I e II.
O tratamento mais freqüente realizado nos casos de recidiva local foi a
laringectomia total em 88,9% (24/27) dos casos (Tabela 15).
TABELA 15 - Características clínicas das recidivas locais
Recidivas
Variáveis
Variáveis
(categorias)
(categorias)
Locais (%)*
Tumor Primário

Tratamento do
Primário

Supraglótico
Glótico
Subglótico

4 (14,8)
4 (14,8)
1 (3,7)

Transglótico

18 (66,6)

Laringectomia Total
Laringectomia Vertical
Laringectomia
Supraglótica
Outras

24 (88,9)
1 (3,7)
1 (3,7)
1 (3,7)

Margens Cirúrgicas

Estadiamento T
1
2
3
4

Recidivas Locais
(%)*

1 (3,7)
1 (3,7)
13 (48,1)
12 (44,4)

Estadiamento
Clínico

In situ
Exígua
Comprometida

15 (55,5)
10 (37)
0 (0)

Diferenciação celular

I
II
III

1 (3,7)
1 (3,7)
11 (40,7)

IV

14 (51,8)

Bem
Moderadamente

11 (40,7)
16 (59,2)

Radioterapia

*Puras ou associadas

Não realizada
Adjuvante

9 (33,3)
18 (66,6)
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4.6.10 Recidivas Regionais e à Distância

As recidivas regionais ocorreram em 32 (42,6%) das recidivas. Divididas em
única e exclusivamente estiveram presentes em 21,3% (16/75) casos e associadas
com outros tipos de recidivas em outros 21,3% (16/75) dos pacientes.
O sítio anatômico pulmão foi o local à distância mais acometido, com 9 casos
isoladamente e associado com outras recidivas em outros 13 pacientes, totalizando de
22 pacientes (7,5% de toda casuística).
A seguir com 12 casos (puros e/ou associados) temos a metástases ósseas
como mais freqüentes e outros sítios anatômicos em 9 pacientes restantes.
A recidiva peritraqueostômica ficou constatada ao todo em 2,4% (7/291
casos), sendo exclusiva em 5 casos e associada a outras recidivas em 2 outros casos.

4.6.11 Tempo de Seguimento

O tempo de seguimento da população de estudo variou de 2 dias a 175 meses,
com média de 54,1 meses e desvio padrão de 45,2 meses; sendo a mediana de 44,5
meses.
Para os casos que não complicaram, não apresentaram metástases pulmonares
ou que não tiveram segundo tumores primário em pulmão (n=170), o tempo de
seguimento variou de 2 dias a 172 meses, com média de 56,2 meses e desvio padrão
de 45,2 meses. Neste grupo a mediana foi de 50,5 meses.
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4.7 Análise Estatística

As informações obtidas pelo questionário foram digitadas em arquivos
DBASE (Dbase for Windows; Borland International, Scotts Valley, Calif.) e a
análise estatística foi realizada através do software SPSS (Statistical Product and
Service Solutions for Windows 10.0, SPSS Inc., Chicago Ill).
A estatística descritiva (medidas de tendência central, de freqüência e de
variabilidade) foi utilizada para a descrição da casuística.
O teste de associação qui-quadrado foi realizado para a análise estatística
univariada das diversas variáveis e suas categorias, para comparação dos grupos de
pacientes sem complicação pulmonar e com complicação pulmonar.
Para a análise multivariada foi utilizada a regressão logística na determinação
dos fatores de risco para as complicações pulmonares, incluindo todas as variáveis
clínicas e demográficas do estudo, considerando-se para todas as análises um
intervalo de confiança de 95% (p<0,05).
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5 RESULTADOS

5.1 Complicações Pulmonares

As complicações pulmonares foram evidenciadas em 91 (31,3%) pacientes
da população de estudo, segundo a metodologia utilizada. Em 21 (7,2%) pacientes
houve a presença de metástases pulmonares de primário em laringe, em 9 (3,1%) a
presença de um segundo tumor primário em pulmão e o restante dos pacientes 170
(58,4%) não apresentaram qualquer complicação pulmonar. Para fins didáticos,
como dito anteriormente, as complicações pulmonares foram divididas quanto à
gravidade em maiores (pneumonias e broncopneumonias) e menores (aspiração e ou
broncosecreção) e quanto ao tempo de aparecimento em imediatas e tardias.
Neste grupo de complicações pulmonares como um todo, o tempo de
seguimento variou de 5 dias a 175 meses, com a média de 57,7 meses e desvio
padrão de 49,2 meses. A mediana para este grupo foi de 44,5 meses.
A presença de complicações pulmonares maiores ocorreu em 41 (14,8%)
pacientes e de complicações pulmonares menores em 50 (17,2%) pacientes.
Em relação ao tempo de aparecimento, as complicações imediatas ocorreram
em 58% (53/91) dos pacientes, divididos em 39% (16/41) no grupo de complicações
maiores e 74% (37/50) no grupo de complicações pulmonares menores. As
complicações tardias tiveram incidência de 41,7% (38/91) ao todo, divididos em
60,9% (25/41) no grupo de complicações pulmonares maiores e 26% (13/50) no
grupo de complicações pulmonares menores.
Conforme a Tabela 16, na avaliação dos dados demográficos em relação a
variável idade, para melhor avaliação estatística este subgrupo foi dividido através de
sua mediana, com valor de 60 anos, procedendo-se análise para as categorias acima e
abaixo de 60 anos.
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No subgrupo tabaco, encontrou-se 1 paciente que fumava entre 10 a 20
maços/ano e nenhum paciente que fumava menos de 10 maços/ano. Para trabalhar a
análise estes pacientes foram reagrupados criando-se um novo subgrupo com a
divisão entre os tabagistas ocasionais, os que fumavam 20 ou menos de 20
maços/ano e os que fumavam mais de 20 maços/ano.
Em relação à variável álcool, mantendo-se os 5 pacientes com consumo
menor que 2 doses/dia e os 15 com consumo entre 2 a 4 doses/dia obtivemos
p=0,557. Para melhorar este índice agrupamos os pacientes destas duas categorias
criando então pacientes com consumo de álcool ocasional, os que consumiam menos
de 4 doses/dia e os que consumiam mais de 4 doses/dia.
Na análise das comorbidades destes pacientes encontramos 5 pacientes com
índice 2 de Kaplan-Feinstein e nenhum pacientes com índice 3 deste escore.
Agrupamos os pacientes deste subgrupo formando-se ao total de 5 pacientes com
índice Kaplan igual ou maior a 2.
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TABELA 16 – Distribuição das Variáveis Demográficas e Comorbidades com
correlação entre Complicações Pulmonares
Complicações Pulmonares
Variáveis (categorias)
Sexo
Masculino
Feminino

181 (67,5%)
19 (82,6%)

87 (32,5%)
4 (17,4%)

0,135

Idade
= 60 anos
> 60 anos

102 (67,5%)
98 (70%)

49 (32,5%)
42 (30%)

0,652

Tabaco
Ocasional
= 20 maços/ano
> 20 maços/ano

20 (76,9%)
5 (83,3%)
175 (67,6%)

6 (23,1%)
1 (16,7%)
84 (32,4%)

0,456

Tempo Tabagismo
Em uso
Parou = 6 meses
Parou > 6 meses

135 (88,8%)
2 (66,7%)
21 (72,4%)

124 (11,2%)
1 (33,3%)
8 (27,6%)

0,901

Álcool
Ocasional
= 4 doses/dia
> 4 doses/dia

86 (72,3%)
38 (65,5%)
76 (66,7%)

33 (27,7%)
20 (34,5%)
38 (33,3%)

0,549

181 (70,7%)
1 (50%)
16 (66,7%)

75 (29,3%)
1 (50%)
8 (33,3%)

0,754

70 (73,7%)
125 (67,2%)
5 (50%)

25 (26,3%)
61 (32,8%)
5 (50%)

0,232

35 (26,3%)
55 (36%)
1 (20%)

0,185

Tempo Alcoolismo
Em uso
Parou = 6 meses
Parou > 6 meses
Índice de Kaplan **
0
1
2

Não (%)

Índice de Charlson***
0
98 (73,3%)
1
98 (64%)
2
4 (80%)

Sim (%)

p*

* valor do p obtido pelo teste de associação do qui-quadrado com IC de 95%.
** Kaplan MH, Feinstein AR. The importance of classifying initial co-morbidity in evaluating the outcome of
diabetes mellitus. J Chronic Dis. 1974 Sep;27(7-8):387-404.
*** Charlson ME, Pompei P, Ales KL, Mackenzie R.A new method of classifying prognostic comorbidity in
longitudinal studies: development and validation. J Chronic Dis. 1987;40:373-383.
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Não se encontrou diferença significativa, com erro a igual a 5%, para as
todas as variáveis demográficas, entretanto, as variáveis sexo, índice de Kaplan e
índice de Charlson apresentaram tendência estatística para associação com risco de
complicação pulmonar dentre todas as variáveis.
Na avaliação por sítio anatômico (Tabela 17), a correlação para pacientes
com complicação pulmonar na análise univariada ocorreu na supraglote com p=0,012
e quando analisado por subsítio confirmou a correlação com o sítio epiglote, com
p=0,004.
TABELA 17 – Correlação da diferentes sítios anatômicos acometidos com
complicações pulmonares em laringectomizados
Complicação Pulmonar
Não (%)
Sim (%)

Variáveis

Categorias

Primário

Supraglótico
Glótico
Subglótico
Transglótico

33 (58,9%)
56 (75,7%)
0 (0%)
111 (70,2%)

23 (41,1%)
18 (24,3%)
3 (100%)
47 (29,8%)

Não
Sim

77 (71,3%)
123 (67,1%)

31 (28,7%)
60 (32,8%)

0,468

Não
Sim

168 (68,3%)
32 (71,1%)

78 (31,7%)
13 (28,9%)

0,708

Comissura
Anterior

Não
Sim

61 (66,3%)
139 (69,8%)

31 (33,7%)
60 (30,2%)

0,544

Pregas Vocais

Não
Sim

39 (62,9%)
161 (70,3%)

23 (37,1%)
68 (29,7%)

0,265

Não
Sim

116 (76,2%)
84 (60,4%)

36 (23,8%)
55 (39,6%)

0,004

Não
Sim

118 (68,2%)
82 (69,5%)

55 (31,8%)
36 (30,5%)

0,817

Prega
Ariepiglótica

Não
Sim

124 (68,9%)
76 (68,5%)

56 (31,1%)
35 (31,5%)

0,135

Valécula

Não
Sim

184 (67,9%)
16 (80%)

87 (32,1%)
4 (20%)

0,260

Falsas cordas

Aritenóides

Epiglote

Subglote

* valor do p obtido pelo teste de associação do qui-quadrado com IC de 95%.

p*

0,012
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Na Tabela 18 podem ser observados os dados pertinentes ao estadiamento
clínico TNM dos tumores, constatando-se que os dados do estadiamento T somente e
N não apresentam relevância estatística.

TABELA 18– Correlação entre o estádio clínico* e complicações pulmonares
Complicação Pulmonar
Variável

Categorias

Não (%)

Sim (%)

Estádio
T

1
2
3
4

18 (72%)
31 (77,5%)
116 (68,6%)
35 (61,4%)

7 (28%)
9 (22,5%)
53 (31,4%)
22 (38,6%)

Estádio
N

0
1
2
3

146 (69,2%)
22 (62,9%)
28 (71,8%)
4 (66,7%)

65 (30,8%)
13 (37,1%)
11 (28,2%)
2 (33,3%)

Estádio
Clínico

I
II
III
IV

18 (72%)
21 (80,8%)
104 (67,1%)
57 (67,1%)

7 (28%)
5 (19,2%)
28 (32,9%)
28 (32,9%)

P*

0,395

0,858

0,536

*Hermanek P, Sobin LH, eds. UICC TNM Classification of Malignant Tumors. 4th ed. 2nd ver. Berlin, Germany:
Springer-Verlag;1992. Nenhum caso com estadiamento M igual a 1 entrou para o estudo.** valor do p obtido
pelo teste de associação do qui-quadrado com IC de 95%.*

Na Tabela 19, pode-se observar que a variável esvaziamento cervical
ipsilateral apresentou tendência estatística para associação com complicações
(p=0,094), não sendo o mesmo observado com o esvaziamento cervical contralateral,
provavelmente devido aos esvaziamentos cervicais radicais extendidos realizados.
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TABELA 19 – Correlação dos tipos de tratamento cirúrgico para o tumor primário e
para o pescoço complicações pulmonares
Complicação Pulmonar Maior
Variáveis (categorias)
Laringectomia
Total
Parcial
Supraglótica
Outras

Não (%)

Sim (%)

144 (67,9%)
32 (82,1%)
13 (61,9%)
11 (57,9%)

68 (32,1%)
7 (17,9%)
8 (38,1%)
8 (42,1%)

53 (76,8%)
42 (62,7%)
36 (57,9%)
6 (42,9%)
63 (71,6%)

16 (23,2%)
25 (37,3%)
17 (37,1%)
8 (57,1%)
25 (28,4%)

97 (69,8%)
24 (66,7%)
3 (42,9%)
0 (0%)
76 (70,4%)

42 (30,2%)
13 (33,3%)
4 (57,1%)
1 (100%)
32 (29,6%)

p*
0,189

Esvaziamento
Cervical Ipsilateral
Nenhum
Radical Modificado
Radical
Radical Extendido
Lateral

0,094

Esvaziamento
Cervical Contralateral
Nenhum
Radical Modificado
Radical
Radical Extendido
Lateral

0,459

* valor do p obtido pelo teste de associação do qui-quadrado com IC de 95%.

Em relação ao tratamento radioterápico houve tendência estatística (p=0,049)
quando analisado o tratamento adjuvante com pacientes não tratados na apresentação
de complicações diretamente relacionadas à radioterapia (Tabela 20).
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TABELA 20 – Correlação dos pacientes submetidos a radioterapia e complicações
da radioterapia com complicações pulmonares
Complicação Pulmonar Maior
Não (%)

Sim (%)

Variáveis (categorias)
Radioterapia
Não
Adjuvante

106 (71,6%)
94 (65,7%)

42 (28,4%)
49 (34,3%)

Tipo de Complicação
da Radioterapia
Não
Mucosite
Edema
Outros

88 (69%)
1 (33,3%)
0 (0%)
5 (100%)

45 (31%)
2 (66,7%)
2 (100%)
0 (0%)

* valor do p obtido pelo teste de associação do qui-quadrado com IC de 95%.

p*

0,279

0,049
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5.1.2 Complicações Pulmonares Maiores

Na Tabela 21 não se evidencia correlação entre complicações pulmonares
maiores e os dados demográficos e clínicos.
TABELA 21 – Distribuição das variáveis demográficas e comorbidades no grupo de
complicação pulmonar maior
Complicação Pulmonar Maior
Não (%)
Sim (%)
p*
Variáveis (categorias)
Sexo
230 (85,8%)
38 (14,2%)
0,881
Masculino
20
(86,9%)
3
(13,1%)
Feminino
Idade
= 60 anos
> 60 anos

126 (83,4%)
124 (88,6%)

25 (16,6%)
16 (11,4%)

0,209

Tabaco
Ocasional
= 20 maços/ano
> 20 maços/ano

25 (96,1%)
6 (100%)
219 (84,6%)

1 (3,9%)
0 (0%)
40 (15,4%)

0,163

Tempo Tabagismo
Em uso
Parou = 6 meses
Parou > 6 meses

220 (84,9%)
3 (100%)
27 (93,1%)

39 (15,1%)
0 (0%)
2 (6,9%)

0,381

Álcool
Ocasional
= 4 doses/dia
> 4 doses/dia

104 (87,4%)
47 (81%)
99 (86,4%)

15 (12,6%)
11 (19%)
15 (13,6%)

0,487

223 (87,1%)
2 (100%)
19 (79,2%)

33 (12,9%)
0 (0%)
5 (20,8%)

0,472

83 (87,4%)
159 (85,5%)
8 (80%)

12 (12,6%)
27 (14,5%)
2 (20%)

0,785

118 (88,7%)
127 (83,1%)
5 (100%)

15 (11,3%)
26 (16,9%)
0 (0%)

0,252

Tempo Alcoolismo
Em uso
Parou = 6 meses
Parou > 6 meses
Índice de Kaplan **
0
1
2
Índice de Charlson***
0
1
2

* valor do p obtido pelo teste de associação do qui-quadrado com IC de 95%.** Kaplan MH, Feinstein AR. The importance of
classifying initial co-morbidity in evaluating the outcome of diabetes mellitus. J Chronic Dis. 1974 Sep;27(7-8):387-404.
*** Charlson ME, Pompei P, Ales KL, Mackenzie R.A new method of classifying prognostic comorbidity in longitudinal
studies: development and validation. J Chronic Dis. 1987;40:373-383.
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Na Tabela 22 observa-se tendência para associação na análise univariada
entre a localização do tumor primário e as complicações pulmonares maiores
(p=0,071).

TABELA 22 – Correlação do local e estadiamento clínico TNM* com complicações
pulmonares maiores
Variáveis (categorias)

Complicação Pulmonar Maior
Não (%)
Sim (%)

Primário
Supraglote
Glote
Subglote
Transglote

43 (76,8%)
68 (91,9%)
2 (66,7%)
137 (86,7%)

13 (23,2%)
6 (8,1%)
1 (33,3%)
21 (13,3%)

Estadiamento T
1
2
3
4

20 (80%)
37 (92,5%)
147 (87%)
46 (80,7%)

5 (20%)
3 (7,5%)
22 (13%)
11 (19,3%)

Estadiamento N
0
1
2
3

185 (87,7%)
28 (80%)
33 (84,6%)
4 (66,7%)

26 (12,3%)
7 (20%)
6 (15,4%)
2 (33,3%)

Estadiamento Clínico
I
II
III
IV

20 (80%)
23 (88,5%)
136 (87,7%)
71 (83,5%)

5 (20%)
3 (11,5%)
19 (12,7%)
14 (16,5%)

p**

0,071

0,309

0,328

0,639

*Hermanek P, Sobin LH, eds. UICC TNM Classification of Malignant Tumors. 4th ed. 2nd ver. Berlin,
Germany: Springer-Verlag;1992. Nenhum caso com estadiamento M igual a 1 entrou para o estudo.
** valor do p obtido pelo teste de associação do qui-quadrado com IC de 95%.
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Entretanto a Tabela 23 constata-se que houve associação entre o subsítio
anatômico subglote e houve tendência estatística para associação entre os subsítios
cordas vocais e epiglote.

TABELA 23 – Correlação de diferentes sítios anatômicos acometidos com
complicações pulmonares maiores
Variáveis (categorias)

Complicação Pulmonar Maior
Não (%)
Sim (%)

p*

Falsas Cordas
Não
Sim

94 (87%)
156 (85,2%)

14 (13%)
27 (14,8%)

0,671

Aritenóides
Não
Sim

210 (85,4%)
40 (88,9%)

36 (14,6%)
5 (11,1%)

0,532

Comissura Anterior
Não
Sim

76 (82,6%)
174 (87,4%)

16 (17,4%)
25 (12,6%)

0,271

Cordas Vocais
Não
Sim

49 (79%)
201 (87,8%)

13 (21%)
28 (12,2%)

0,079

Epiglote
Não
Sim

136 (89,5%)
114 (82%)

16 (10,5%)
25 (18%)

0,068

Subglote
Não
Sim

142 (82,1%)
108 (91,5%)

31 (17,9%)
10 (8,5%)

0,023

Prega
Ariepiglótica
Não
Sim

159 (88,3%)
91 (82%)

21 (11,7%)
20 (18%)

0,130

233 (86%)
17 (85%)

38 (14%)
3 (15%)

0,903

Valécula
Não
Sim

* valor do p obtido pelo teste de associação do qui-quadrado com IC de 95%.
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Em relação ao tratamento cirúrgico do tumor primário e do pescoço, não
houve correlação com as complicações pulmonares maiores, conforme se visualiza
na Tabela 24.
O mesmo se observa na análise do tratamento radioterápico e de suas
complicações em associação com complicações pulmonares maiores (Tabela 25).

TABELA 24 – Correlação com os tipos de tratamento cirúrgico para o tumor
primário e para o pescoço no grupo de complicações pulmonares maiores
Variáveis (categorias)

Complicação Pulmonar Maior
Não (%)

Laringectomia
Total
Parcial
Supraglótica
Outras

p*

Sim (%)

183 (86,3%)
35 (89,7%)
16 (76,2%)
16 (84,2%)

29 (13,7%)
4 (10,3%)
5 (23,8%)
3 (15,8%)

61 (88,4%)
54 (80,6%)
44 (83%)
13 (92,9%)
78 (88,6%)

8 (11,6%)
13 (19,4%)
9 (17%)
1 (7,1%)
10 (11,4%)

0,496

121 (87,1%)
30 (81,8%)
5 (71,4%)
0 (0%)
94 (87%)

18 (12,3%)
6 (18,2%)
2 (28,6%)
1 (100%)
14 (13%)

0,130

0,534

Esvaziamento
Cervical Ipsilateral
Nenhum
Radical Modificado
Radical
Radical Extendido
Lateral
Esvaziamento
Cervical Contralateral
Nenhum
Radical Modificado
Radical
Radical Extendido
Lateral

* valor do p obtido pelo teste de associação do qui-quadrado com IC de 95%.
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TABELA 25 – Correlação dos pacientes submetidos a radioterapia e complicações
da radioterapia no grupo de complicações pulmonares maiores
Variáveis (categorias)

Complicação Pulmonar Maior
Não (%)
Sim (%)

Radioterapia
Não
Adjuvante

129 (87,2%)
121 (84,6%)

19 (12,8%)
22 (15,4%)

242 (86,1%)
2 (66,7%)
1 (50%)
5 (100%)

39 (13,9%)
1 (33,3%)
1 (50%)
0 (0%)

Tipo de Complicação
da Radioterapia
Não
Mucosite
Edema
Outros

p*
0,532

0,275

* valor do p obtido pelo teste de associação do qui-quadrado com IC de 95%.

Em relação às recidivas, não foi demonstrada correlação estatística entre estas
e as complicações, como evidenciado na Tabela 26.
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TABELA 26 – Correlação das recidivas com complicações pulmonares maiores
Variáveis (categorias)

Complicação Pulmonar Maior
Não (%)
Sim (%)

Local
Não
Sim

225 (85,2%)
25 (92,6%)

39 (14,8%)
2 (7,4%)

0,295

Pescoço Ipsilateral
Não
Sim

229 (85,1%)
21 (95,4%)

40 (14,9%)
1 (4,6%)

0,181

Pescoço Contralateral
Não
Sim

241 (85,7%)
9 (90%)

40 (14,3%)
1 (10%)

0,705

Estomal
Não
Sim

245 (86,3%)
5 (71,4%)

39 (13,7%)
2 (28,6%)

0,265

Metástase Pulmonar
Não
Sim

232 (86,2%)
18 (81,8%)

37 (13,7%)
4 (18,2%)

0,566

Outros
Não
Sim

243 (86,7%)
7 (77,8%)

39 (13,8%)
2 (22,2%)

0,476

p*

* valor do p obtido pelo teste de associação do qui-quadrado com IC de 95%.

5.1.3 Complicações Pulmonares Menores

As mesmas análises utilizadas para o grupo de complicações maiores foram
realizadas no grupo de complicações menores, não se encontrando resultados
significativos estatisticamente.
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5.2 Metástases Pulmonares

Ao todo foram encontrados 21 pacientes neste subgrupo, correspondem a 7,2%
do total de pacientes do estudo (21/291). Considerando a metástase pulmonar como
uma complicação tardia do câncer de laringe este grupo perfaz 15% dos pacientes
com complicação pulmonar. O diagnóstico da metástase pulmonar foi realizado
baseado na radiografia simples de tórax em 95,2% (20) dos casos, necessitando da
tomografia computadorizada de tórax em apenas um caso.
Para o grupo que apresentou metástases pulmonares de primário em laringe
(n=21), o tempo de seguimento teve média de 24,7 meses, variando de 4 a 67 meses,
com desvio padrão de 16,1 meses e mediana de 22,3 meses.
A média de idade destes pacientes é de 56 anos, com idade mínima de 39 anos e
máxima de 73 anos.
Conforme a Tabela 27, na análise univariada dos dados demográficos e
clínicos não encontramos associação estatística, somente tendência estatística para a
associação marginal com o índice de Charlson (p=0,077) e o tempo de tabagismo
(p=0,082) nesta população estudada.
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TABELA 27 – Correlação da distribuição das variáveis demográficas e
comorbidades no grupo de metástases pulmonares
Metástases Pulmonares
Não (%)
Sim (%)
p*
Variáveis (categorias)
Sexo
Masculino
Feminino

248 (91,9%)
22 (95,6%)

20 (7,46%)
1 (4,4%)

0,580

Idade
= 60 anos
> 60 anos

139 (92,1%)
131 (93,6%)

12 (7,9%)
9 (6,4%)

0,617

Tabaco
Ocasional
= 20 maços/ano
> 20 maços/ano

24 (92,3%)
5 (83,3%)
241 (93,1%)

2 (7,7%)
1 (16,7%)
18 (6,9%)

0,658

Tempo Tabagismo
Em uso
Parou = 6 meses
Parou > 6 meses

243 (93,8%)
3 (100%)
24 (82,8%)

16 (6,2%)
0 (0%)
5 (17,2%)

0,082

Álcool
Ocasional
= 4 doses/dia
> 4 doses/dia

109 (91,6%)
57 (98,3%)
104 (91,2%)

10 (8,4%)
1 (1,7%)
10 (8,8%)

0,194

Tempo Alcoolismo
Em uso
Parou = 6 meses
Parou > 6 meses

238 (93,0%)
2 (100%)
21 (87,5%)

18 (7,0%)
0 (0%)
3 (12,5%)

0,573

Índice de Kaplan **
0
1
2

91 (95,8%)
170 (91,4%)
9 (90,0%)

4 (4,2%)
16 (8,6%)
1 (10,0%)

0,381

Índice de Charlson***
0
1
2

128 (96,2%)
138 (90,2%)
4 (80%)

5 (3,8%)
15 (9,8%)
1 (20%)

0,077

* valor do p obtido pelo teste de associação do qui-quadrado com IC de 95%.** Kaplan MH, Feinstein AR. The
importance of classifying initial co-morbidity in evaluating the outcome of diabetes mellitus. J Chronic Dis. 1974
Sep;27(7-8):387-404.
*** Charlson ME, Pompei P, Ales KL, Mackenzie R.A new method of classifying prognostic comorbidity in
longitudinal studies: development and validation. J Chronic Dis. 1987;40:373-383.
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A análise dos diversos subsítios não evidenciou correlação estatística, como mostra a
Tabela 28.
TABELA 28 – Correlação de diferentes sítios anatômicos acometidos com
metástases pulmonares
Variáveis (categorias)

Metástases Pulmonares
Não (%)
Sim (%)

p*

Primário
Supraglote
Glote
Subglote
Transglote

52 (92,9%)
69 (93,2%)
3 (100%)
146 (92,4%)

4 (7,1%)
5 (6,8%)
0 (0%)
12 (7,6%)

Falsas Cordas
Não
Sim

100 (92,6%)
170 (92,9%)

8 (7,4%)
13 (7,1%)

0,923

Aritenóides
Não
Sim

228 (92,7%)
42 (93,3%)

18 (7,3%)
3 (6,7%)

0,877

Comissura Anterior
Não
Sim

87 (94,6%)
183 (92%)

5 (5,4%)
16 (8%)

0,424

Cordas Vocais
Não
Sim

57 (91,9%)
213 (93%)

5 (8,1%)
16 (7%)

0,771

Epiglote
Não
Sim

141 (92,8%)
129 (92,8%)

11 (7,2%)
10 (7,2%)

0,989

Subglote
Não
Sim

158 (91,3%)
112 (94,9%)

15 (8,7%)
6 (5,1%)

0,246

Prega
Ariepiglótica
Não
Sim

170 (94,4%)
100 (90,1%)

10 (5,6%)
11 (9,9%)

0,163

Valécula
Não
Sim

253 (93,4%)
17 (85%)

18 (6,6%)
3 (15%)

0,163

* valor do p obtido pelo teste de associação do qui-quadrado com IC de 95%.

0,962
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Em relação ao estadiamento TNM encontramos correlação com o
estadiamento N (p=0,032) e estadiamento clínico (p=0,049) com a ocorrência de
metástases pulmonares na mesma análise univariada (Tabela 29).

TABELA 29 – Correlação do estadiamento clínico TNM* com metástases
pulmonares
Variáveis (categorias)

Metástases Pulmonares
Não (%)
Sim (%)

Estadiamento T
1
2
3
4

24 (96%)
37 (92,5%)
157 (92,9%)
52 (91,2%)

1 (4%)
3 (7,5%)
12 (7,1%)
5 (8,8%)

Estadiamento N
0
1
2
3

199 (94,3%)
33 (94,3%)
34 (87,2%)
4 (66,7%)

12 (5,7%)
2 (5,7%)
5 (12,8%)
2 (33,3%)

Estadiamento Clínico
I
II
III
IV

24 (96%)
23 (88,5%)
149 (96,1%)
74 (87,1%)

1 (4%)
3 (12,5%)
6 (3,9%)
11 (12,9%)

p**

0,896

0,032

0,049

*Hermanek P, Sobin LH, eds. UICC TNM Classification of Malignant Tumors. 4th ed. 2nd ver. Berlin,
Germany: Springer-Verlag;1992. Nenhum caso com estadiamento M igual a 1 entrou para o estudo.
** valor do p obtido pelo teste de associação do qui-quadrado com IC de 95%.

Analisando-se as laringectomias e os esvaziamentos cervicais, como mostra a
Tabela 30, não houve correlação estatística com o aparecimento de metástases
pulmonares.
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TABELA 30 – Correlação dos tipos de tratamento cirúrgico para o tumor primário e
para o pescoço no grupo de metástases pulmonares
Variáveis (categorias)
Laringectomia
Total
Parcial
Supraglótica
Outras

Metástases Pulmonares
Não (%)
Sim (%)

p*

196 (92,5%)
37 (94,9%)
19 (90,5%)
18 (94,7%)

16 (7,5%)
2 (5,1%)
2 (9,5%)
1 (5,3%)

65 (94,2%)
63 (94%)
45 (84,9%)
13 (92,9%)
84 (95,5%)

4 (5,8%)
4 (6%)
8 (15,1%)
1 (7,1%)
4 (4,5%)

0,184

131 (94,2%)
32 (87,8%)
7 (100%)
1 (100%)
99 (91,7%)

8 (5,8%)
4 (12,2%)
0 (0%)
0 (0%)
9 (8,3%)

0,748

0,905

Esvaziamento
Cervical Ipsilateral
Nenhum
Radical Mod.
Radical
Radical Ext
Lateral
Esvaziamento
Cervical Contralateral
Nenhum
Radical Mod.
Radical
Radical Ext
Lateral

* valor do p obtido pelo teste de associação do qui-quadrado com IC de 95%.

A Tabela 31 demonstra a tendência estatística, com p=0,095, na correlação
com a realização de radioterapia, porém não estatisticamente associadas.
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TABELA 31 – Correlação dos pacientes submetidos a radioterapia e complicações
da radioterapia no grupo de metástases pulmonares
Variáveis (categorias)

Metástases Pulmonares
Não (%)
Sim (%)

Radioterapia
Não
Adjuvante

141 (95,2%)
129 (90,2%)

7 (4,8%)
14 (9,8%)

0,095

261 (92,9%)
3 (100%)
2 (100%)
4 (80%)

20 (7,1%)
0 (0%)
0 (0%)
1 (20%)

0,656

Tipo de Complicação
da Radioterapia
Não
Mucosite
Edema
Outros

p*

* valor do p obtido pelo teste de associação do qui-quadrado com IC de 95%.

A diferenciação histológica, por sua vez, apresentou correlação estatística
para as metástases pulmonares, com p=0,004; semelhante à análise das margens
cirúrgicas, com p=0,017, como mostra a Tabela 32.

TABELA 32 – Correlação da diferenciação histológica e das margens cirúrgicas
com metástases pulmonares

Variáveis (categorias)
Diferenciação
Celular
Bem
Moderada
Pouco
Margens Cirúrgicas
Negativas
Ca in situ
Exígua

Metástases Pulmonares
Não (%)
Sim (%)

184 (96,3%)
72 (86,8%)
14 (82,4%)

7 (3,7%)
11 (13,2%)
3 (17,6%)

202 (94,8%)
61 (89,7%)
7 (70%)

11 (5,2%)
7 (10,3%)
3 (30%)

* valor do p obtido pelo teste de associação do qui-quadrado com IC de 95%.

p*

0,004

0,017
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A Tabela 33 apresenta a associação entre recidivas e metástases pulmonares,
constatando que houve associação entre recidivas em outros locais neste grupo
estudado, mas não houve associação com recidivas loco-regionais.

TABELA 33 – Correlação das recidivas com metástases pulmonares
Variáveis (categorias)

Metástases Pulmonares
Não (%)
Sim (%)

Local
Não
Sim

246 (93,2%)
24 (88,9%)

18 (6,8%)
3 (11,1%)

0,412

Pescoço Ipsilateral
Não
Sim

251 (93,2%)
19 (86,4%)

18 (6,8%)
3 (13,6%)

0,226

Pescoço Contralateral
Não
Sim

261 (92,9%)
9 (90%)

20 (7,1%)
1 (10%)

0,729

264 (93%)
6 (85,7%)

20 (7%)
1 (14,3%)

0,464

264 (93,6%)
6 (66,7%)

18 (6,4%)
3 (33,3%)

0,002

Paraestomal
Não
Sim
Outros à distância
Não
Sim

*valor do p obtido pelo teste de associação do qui-quadrado com IC de 95%.

p*
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5.3 Tumores Primários Múltiplos

Ao todo da casuística foram encontrados 9 pacientes (3,1%) com outro tumor
primário em pulmão. Neste grupo de segundo tumores primários pulmonares, a
média de seguimento foi de 46,2 meses, variando entre 11,7 a 80,1 meses, com
desvio padrão de 22,9 meses e mediana de 52,3 meses.
Para este grupo a análise das associações das variáveis demográficas e
clínicas não evidenciou correlação estatística como demonstra a Tabela 34. Todos os
pacientes deste grupo eram do sexo masculino, com média de idade de 64 anos,
idade mínima de 51 anos e máxima de 79 anos.
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TABELA 34 – Distribuição das variáveis demográficas e comorbidades no grupo de
segundo tumores primários em pulmão
Segundo Tumor Primário
Não (%)
Sim (%)
p*
Variáveis (categorias)
Sexo
Masculino
Feminino

259 (96,6%)
23 (100%)

9 (3,4%)
0 (0%)

0,372

148 (98%)
134 (95,7%)

3 (2%)
6 (4,3%)

0,258

26 (100%)
6 (100%)
250 (96,5%)

0 (0%)
0 (0%)
9 (3,5%)

250 (96,5%)
3 (100%)
29 (100%)

9 (3,5%)
0 (0%)
0 (0%)

117 (98,3%)
56 (96,6%)
109 (95,6%)

2 (1,7%)
2 (3,4%)
5 (4,4%)

0,484

249 (97,3%)
2 (100%)
22 (91,7%)

7 (2,7%)
0 (0%)
2 (8,3%)

0,318

91 (95,8%)
181 (97,3%)
10 (100%)

4 (4,2%)
5 (2,7%)
0 (0%)

0,665

129 (97%)
148 (96,7%)
5 (100%)

4 (3%)
5 (3,3%)
0 (0%)

0,915

Idade
= 60 anos
> 60 anos

Tabaco
Ocasional
= 20 maços/ano
> 20 maços/ano

0,563

Tempo Tabagismo
Em uso
Parou = 6 meses
Parou > 6 meses

0,563

Álcool
Ocasional
= 4 doses/dia
> 4 doses/dia

Tempo Alcoolismo
Em uso
Parou = 6 meses
Parou > 6 meses

Índice de Kaplan **
0
1
2

Índice de Charlson***
0
1
2

* valor do p obtido pelo teste de associação do qui-quadrado com IC de 95%.
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Verificando-se a associação entre os subsítios primários se encontrou
diferença significativa com p=0,001 para o subsítio aritenóide e tendência estatística
para o subsítio valécula (p=0,064) na análise univariada, como mostra a Tabela 35.

TABELA 35 – Correlação da diferentes sítios anatômicos acometidos com segundo
tumores primários em pulmão
Variáveis (categorias)

Segundo Tumor Primário
Não (%)
Sim (%)

p*

Falsas Cordas
Não
Sim

103 (95,4%)
179 (97,8%)

5 (4,6%)
4 (2,2%)

0,245

Aritenóides
Não
Sim

242 (98,4%)
40 (88,9%)

4 (1,6%)
5 (11,1%)

0,001

Comissura Anterior
Não
Sim

89 (96,7%)
193 (97%)

3 (3,3%)
6 (3%)

0,910

Cordas Vocais
Não
Sim

59 (95,2%)
223 (97,4%)

3 (4,8%)
6 (2,6%)

0,371

Epiglote
Não
Sim

147 (96,7%)
135 (97,1%)

5 (3,3%)
4 (2,9%)

0,839

Subglote
Não
Sim

168 (97,1%)
114 (96,6%)

5 (2,9%)
4 (3,4%)

0,809

Prega
Ariepiglótica
Não
Sim

173 (96,1%)
109 (98,2%)

7 (3,9%)
2 (1,8%)

0,318

Valécula
Não
Sim

264 (97,4%)
18 (90%)

7 (2,6%)
2 (10%)

0,064

valor do p obtido pelo teste de associação do qui-quadrado com IC de 95%.
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O estadiamento N, também na análise univariada, evidencia correlação com
aparecimento de outros tumores primários com p=0,048 como mostra a Tabela 36.

TABELA 36 – Correlação do estadiamento clínico TNM* com segundo tumores
primários em pulmão
Variáveis (categorias)

Segundo Tumor Primário
Não (%)
Sim (%)

Primário
Supraglote
Glote
Subglote
Transglote

54 (96,4%)
72 (97,3%)
3 (100%)
153 (96,8%)

2 (3,6%)
2 (2,7%)
0 (0%)
5 (3,2%)

Estadiamento T
1
2
3
4

24 (96%)
40 (100%)
163 (96,5%)
55 (96,5%)

1 (4%)
0 (0%)
6 (3,5%)
2 (3,5%)

Estadiamento N
0
1
2
3

207 (98,1%)
34 (97,1%)
35 (89,7%)
6 (100%)

4 (1,9%)
1 (2,9%)
4 (10,3%)
0 (0%)

Estadiamento Clínico
I
II
III
IV

25 (100%)
26 (100%)
151 (97,4%)
80 (94,1%)

0 (0%)
0 (0%)
4 (2,6%)
5 (5,9%)

p**

0,981

0,683

0,048

0,265

*Hermanek P, Sobin LH, eds. UICC TNM Classification of Malignant Tumors. 4th ed. 2nd ver. Berlin,
Germany: Springer-Verlag;1992. Nenhum caso com estadiamento M igual a 1 entrou para o estudo.
** valor do p obtido pelo teste de associação do qui-quadrado com IC de 95%.

Na Tabela 37 fica demonstrado que as laringectomias e esvaziamentos
cervicais não apresentam associação estatística com este grupo analisado. O mesmo
ocorre para as variáveis radioterapia e complicações da radioterapia, demonstrado na
Tabela 38.
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TABELA 37 – Correlação dos tipos de tratamento cirúrgico para o tumor primário e
para o pescoço no grupo de segundo tumores primários em pulmão
Variáveis (categorias)
Laringectomia
Total
Parcial
Supraglótica
Outras

Segundo Tumor Primário
Não (%)
Sim (%)

p*

205 (96,7%)
38 (97,4%)
20 (95,2%)
19 (100%)

7 (3,3%)
1 (2,6%)
1 (4,8%)
0 (0%)

68 (98,6%)
63 (94%)
52 (98,1%)
14 (100%)
85 (96,6%)

1 (1,4%)
4 (6%)
1 (1,9%)
0 (0%)
3 (3,4%)

0,524

136 (97,8%)
31 (93,9%)
10 (100%)
1 (100%)
104 (96,3%)

3 (2,2%)
2 (6,1%)
0 (0%)
0 (0%)
4 (3,7%)

0,868

0,833

Esvaziamento
Cervical Ipsilateral
Nenhum
Radical Modificado
Radical
Radical Extendido
Lateral
Esvaziamento
Cervical Contralateral
Nenhum
Radical Modificado
Radical
Radical Extendido
Lateral

* valor do p obtido pelo teste de associação do qui-quadrado com IC de 95%.

TABELA 38 – Correlação dos pacientes submetidos a radioterapia e complicações
da radioterapia no grupo de segundo tumores primários em pulmão
Variáveis (categorias)
Radioterapia
Não
Adjuvante
Tipo de Complicação
da Radioterapia
Não
Mucosite
Edema
Outros

Segundo Tumor Primário
Não (%)
Sim (%)

p*

143 (96,6%)
139 (97,2%)

5 (3,4%)
4 (2,8%)

0,775

272 (96,8%)
3 (100%)
2 (100%)
5 (100%)

9 (3,2%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)

0,954

* valor do p obtido pelo teste de associação do qui-quadrado com IC de 95%.

76

A análise da diferenciação histológica e das margens cirúrgicas não
apresentou correlação com aparecimento de segundo tumores primários como fica
evidente na Tabela 39.

TABELA 39 – Correlação da diferenciação histológica e das margens cirúrgicas
com segundo tumores primários em pulmão

Variáveis (categorias)
Diferenciação
Celular
Bem
Moderada
Pouco
Margens Cirúrgicas
Negativas
Ca in situ
Exígua

Segundo Tumor Primário
Não (%)
Sim (%)

p*

185 (96,9%)
80 (96,4%)
17 (100%)

6 (3,1%)
3 (3,6%)
0 (0%)

0,734

205 (96,2%)
67 (98,5%)
10 (100%)

8 (3,8%)
1 (1,5%)
0 (0%)

0,724

* valor do p obtido pelo teste de associação do qui-quadrado com IC de 95%.

Dentre os locais de recidivas analisado nenhum apresentou correlação para o
aparecimento de segundo tumores primários (Tabela 40).
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TABELA 40 – Correlação das recidivas com segundo tumores primários em pulmão
Variáveis (categorias)

Segundo Tumor Primário
Não (%)
Sim (%)

Local
Não
Sim

256 (97%)
26 (96,3%)

8 (3%)
1 (3,7%)

0,847

Pescoço Ipsilateral
Não
Sim

260 (96,6%)
22 (100%)

9 (3,4%)
0 (0%)

0,383

Pescoço Contralateral
Não
Sim

272 (96,8%)
10 (100%)

9 (3,2%)
0 (0%)

0,565

Estomal
Não
Sim

275 (96,8%)
7 (100%)

9 (3,2%)
0 (0%)

0,632

Outros
Não
Sim

273 (96,8%)
9 (100%)

9 (3,2%)
0 (0%)

0,586

p*

* valor do p obtido pelo teste de associação do qui-quadrado com IC de 95%.

5.4 Análise Multivariada

Realizando-se uma primeira análise por meio da regressão logística na
determinação dos fatores de risco para complicações pulmonares incluindo todas as
variáveis clínicas e demográficas do estudo, encontramos como fatores de risco
somente o subsítio epiglote (p=0,008). A variável gênero apresentou tendência
estatística de associação (p=0,089).
Na Tabela 41 são apontados os valores finais dos riscos relativos ajustados
para as variáveis significantes associadas ao risco de complicação.
O subsítio epiglote apresentou a maior significância estatística (p=0,004),
tendo risco relativo para complicação pulmonar de 2,1. No que diz respeito ao
gênero, os pacientes do sexo masculino apresentaram maior tendência para
desenvolvimento de complicações pulmonares (p= 0,081) e risco relativo de 2,8.
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A significância estatística permanecia presente para o subsítio epiglote
mesmo quando todas as outras variáveis estavam presentes, sendo o único fator de
risco relativo para o desenvolvimento de complicações pulmonares.

TABELA 41 – Análise multivariada para o risco de complicação pulmonar
Variável

OR bruto
(95% IC)

p

OR multivariado
(95% IC)

p

Epiglote

2,1 (1,3 - 3,5)

0,004

2,1 (1,3 – 3,5)

0,004

determinar

os

Na

análise

multivariada

para

fatores

prognósticos

independentes na apresentação de metástases pulmonares de um câncer primário de
laringe e múltiplos tumores primários em pulmão, com erro α igual 5%, obtemos que
a diferenciação histológica (moderadamente e pouco diferenciados), as margens
cirúrgicas (com áreas in situ e exígua) e o estádio N foram as variáveis que
apresentaram valor de p significante (Tabela 42).

TABELA 42 – Análise multivariada para os fatores prognósticos e metástases
pulmonares e segundo tumores primários
Variável
Categoria
Risco Relativo
P
Risco Relativo
p
Bruto
Multivariado
(95% IC)
(95% IC)
Tipo
Histológico

Margem
Cirúrgica

Estádio N

Bem diferenciado
Moderadamente
diferenciado
Pouco diferenciado

1,0
3,0 (1,4 -6,4)

0,004

1,0
2,9 (1,3 – 6,1)

0,007

3,7 (1,0 - 13,0)

0,042

4,0 (1,1 - 14,1)

0,032

Negativo
Ca in situ
Exígua

1,0
1,4 (0,6 - 3,2)
6,7 (2,0 - 22,8)

0,406
0,002

1,0
1,3 (0,5 – 2,9) 0,571
6,4 (1,8 – 22,3) 0,003

N0
N+

1,0
3,0 (1,4 -6,2)

0,003

1,0
2,3 (1,1 – 4,9)

0,026
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6 DISCUSSÃO

6.1 Complicações Pulmonares

As complicações cirúrgicas foram definidas por SAHEEN (1984) apud
EVANS (1989) como os eventos que levam ao detrimento do paciente no ato
cirúrgico ou no pós-operatório. Em relação ao tratamento do câncer de laringe, a
definição destas complicações bem como a sua predição são de extrema importância
no que tange ao melhor resultado de tratamento com mínima morbi-mortalidade e
com o melhor custo-benefício.
Com o passar dos anos desde a primeira laringectomia total, as técnicas
cirúrgicas evoluíram, surgindo novas modalidades de laringectomias parciais e
refinamentos na técnica de laringectomia total (ALONSO et al 1947; OGURA
1958; JAKCSON&NORRIS 1945; BARRETO 1975; PEARSON et al 1980). No
entanto, apesar da melhor compreensão da história natural de pacientes com câncer
de laringe e das melhorias do tratamento cirúrgico, as complicações pós-operatórias
continuaram sendo um significativo problema (KAPLAN et al 1984; DeSANTO et
al 1989; LEE et al 1990; SUITS et al 1996). Deste modo, vários autores
interessaram-se pelo estudo de fatores que poderiam influenciar negativamente o
pós-operatório e predizer quais pacientes apresentariam sérias complicações
decorrentes do tratamento do câncer de laringe. (RAO et al 1992; McCULLOCH et
al 1997; BENTZ & SNYDERMAN et al 2000).
A busca de fatores isolados ou associados que identifiquem os pacientes que
vão complicar em consequência do tratamento ainda é difícil devido à diferentes
definições e classificações de complicações relatadas na literatura (DONALD 1978;
YODER et al 1979; TORNABELL et al 1984; COLEMAN III 1986; GIROD et al
1995; WEISSLER 1997). O objetivo principal desta dissertação é analisar os fatores
associados às complicações pulmonares em pacientes laringectomizados por câncer
de laringe. No entanto, não encontramos na literatura médica atual uma definição
satisfatória para complicações pulmonares que pudesse ser utilizada neste estudo
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(McGUIRT et al 1977; EVANS 1989; WEBER et al 1993; McCULLOCH et al
1997). Portanto, para realização deste estudo, propôs-se a criação de uma
classificação para as complicações pulmonares pós-operatórias em pacientes
laringectomizados por câncer de laringe.
Esta classificação proposta consistiu em definir como complicação pulmonar
maior

pós-cirúrgica

os

pacientes

que

desenvolveram

pneumonias

e

broncopneumonias, fato em acordo com RAO et al (1992); BECKHARDT et al
(1994); PELCZAR et al (1993) e LEE et al (1990), discordando de SCHUEREN
et al (1997) que consideraram a pneumonia como sendo uma complicação menor.
O critério para diagnóstico e definição de pneumonia neste estudo baseou-se
no achado de secreção purulenta e infiltrado pulmonar à radiografia de tórax, como
descreve WEBER et al (1993) e que não foi citado pelos autores acima, porém
discorda destes últimos por considerar a pneumonia uma complicação maior (Quadro
8).
A complicação menor neste estudo foi definida como a presença de algum
sintoma de aspiração e ou broncosecreção aumentada no pós-operatório, sem
secreção traquebrônquica purulenta e com radiografia de tórax normal.

Esta

definição está de acordo com DESLAURIES et al (1994) e SUITS et al (1996), que
relataram broncosecreção aumentada como complicação menor porém não relataram
se ao diagnóstico foi utilizado o padrão da radiografia de tórax. WEBER et al (1993)
contrariamente cita como critério diagnóstico o paciente que apresentou
broncosecreção aumentada no pós-operatório com sinais de pneumonia à radiografia
de tórax. (Quadro 8).
Em relação ao tempo de aparecimento das complicações elas foram divididas
em imediatas quando se apresentavam no período de até 30 dias após o tratamento
cirúrgico e complicações tardias quando eram diagnosticadas após este período para
cada tipo de laringectomia. Esta classificação é semelhante à proposta por
BECKHARDT et al (1994) que agruparam complicações maiores e menores (estas
podendo ser imediatas ou tardias) somente de um mesmo tipo de cirurgia
(laringectomia supraglótica) (Quadro 8).

81

QUADRO 8 – Definições de Complicação Pulmonar deste estudo
Tipo de
Complicação
Pulmonar
MAIOR

MENOR

Definição

Tempo de
Aparecimento

Definição

Pneumonias e
broncopneumonias:
secreção purulenta e
infiltrado à radiografia

Imediato

Até 30 dias
da cirurgia

Tardio

Após 30 dias
da cirurgia
Até 30 dias
da cirurgia

Aspiração e ou
broncosecreção: sem
secreção purulenta,
radiografia normal

Imediato

Tardio

Após 30 dias
da cirurgia

A incidência total de complicações pulmonares neste estudo foi de 31,3%,
sendo de 14,1% para as complicações maiores e de 17,2% para as complicações
menores. Não houve nenhum óbito devido a estas complicações pulmonares. Estes
achados condizem com a literatura onde a incidência global de complicações
pulmonares varia de 4% a 61% (PEARSON & KEITH 1989; LEÓN et al 2000;
CHOW et al 1988; KOWALSKI et al 1994; GIROD et al 1995; McCULLOCH et
al 1997; SUITS et al 1996; ANDRADE et al 2000).
A incidência de complicações maiores deste estudo apresenta dados
compatíveis na literatura com LEE et al (1990) (13,3%); GIROD et al (1995)
(12,6%); McCULLLOCH et al 1997 (15%), no entanto CHOW et al (1988)
apresentaram 25%, PELCZAR et al (1993) 28% e BENTZ &SNYDERMAN
(2000) 34%.
Dentre as complicações menores, ANDRADE et al (2000) e ROBBINS et al
(1988) encontraram valor similar (19,1% e 12%, respectivamente) ao deste estudo,
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sendo que BECKHARDT et al (1994) encontraram 33% e SUITS et al (1996) 76%
de incidência de complicações pulmonares menores.
Neste estudo a incidência de complicações imediatas foi respectivamente
39% e 74% para os grupos de complicações maiores e menores. A incidência de
complicações tardias foi descrita como de 61% e 26%, respectivamente, para os
grupos de complicações pulmonares maiores e menores. BECKHARDT et al
(1994), semelhante ao presente trabalho, descrevem incidência de complicações
menores e maiores de 33% e 28% respectivamente para os pacientes nos grupos II e
III de seu estudo. Porém, associaram todos os pacientes em um mesmo grupo:
complicações maiores, menores imediatas e tardias, o que não ocorreu nesta presente
casuística
Infere-se destes achados que as complicações menores podem estar
associadas à uma broncosecreção aumentada no pós-operatório imediato, podendo
ser ocasionada pela responsividade da árvore traqueobrônquica aos medicamentos
anestésicos, manipulação cirúrgica local, tempo de entubação e manutenção no
respirador, tendência individual e comorbidades (DPOC, sintomas alérgicos). No
entanto, neste estudo não foram esmiuçadas todas estas variáveis, assumindo desde o
princípio de que poderiam ocorrer vieses na sua determinação uma vez que o estudo
é retrospectivo e as técnicas anestésicas e cirúrgicas mudaram no decorrer destes
anos sendo necessário desenvolver um protocolo para

o estudo prospectivo da

influência destas na determinação de complicações pulmonares.
As complicações tardias podem estar associadas não somente aos fatores
descritos acima mas também às comorbidades associadas e à radioterapia adjuvante
que podem ocasionar traqueítes, aumento da produção de muco e inabilidade de
expectoração (em casos de DPOC) com um risco maior para infecção pulmonar.
O presente estudo determinou que os índices de comorbidades Kaplan e
Charlson apresentaram tendência estatística para associação com complicações
pulmonares em análise univariada, fato que pode ser amparado pelo estudo de
CHEN et al (2001) que concluíram que os pacientes com câncer de laringe
submetidos ao tratamento cirúrgico com comorbidades moderadas ou severas
apresentaram pior sobrevida global em relação aos pacientes com comorbidades
leves, devido às mortes por complicações. PICCIRILLO et al (1994) e LACY et al
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(1998) demonstraram a melhor acuidade do estadiamento clínico TNM quando
associado ao estudo das comorbidades na determinação da sobrevida em pacientes
com câncer de laringe e câncer recidivado de laringe respectivamente.
Provavelmente em posterior estudo com grande número de pacientes selecionados,
multicêntrico, obteremos a resposta estatística significativa se a presença de
comorbidades levam ou não à um risco maior para apresentação de complicações
pulmonares.
Neste estudo não houve nenhum óbito devido a estas complicações
pulmonares, fato concordado na literatura como citam BOCCA et al (1983);
ROBBINS et al (1988) e BECKHARDT et al 1994.
Na presente dissertação a epiglote foi o sítio primário ou invadido por
tumores de outros subsítios associada ao risco de apresentar complicações
pulmonares maiores e menores na análise univariada. O fato da localização do tumor
primário ser em supraglote determina um risco maior para complicações pulmonares
como argumenta NICOLAI et al (1997) que encontraram também significância na
análise univariada para o estadiamento T e N, porém, não o mesmo no modelo
multivariado.
Na análise multivariada, o fator de risco significativo para apresentar
complicações pulmonares neste estudo também foi a localização em epiglote. O
tratamento cirúrgico para estes tumores é a laringectomia parcial supraglótica onde
LEE et al (1990) relataram complicações em 13,3% de seus pacientes submetidos a
laringectomias supraglóticas, sem óbitos, concordando que tumores desta localização
anatômica associaram-se a um risco aumentado para aspiração e complicações
pulmonares maiores no pós-operatório semelhante ao deste estudo.
CHOW et al (1988) encontraram dados parecidos aos deste trabalho na
análise das complicações pulmonares segundo as laringectomias parciais, com 25%
de incidência no caso de laringectomias supraglóticas e 13% para as parciais
verticais. Ressaltaram que a localização do tumor primário foi um dos fatores para
complicação pulmonar.
HIRANO et al (1987), por sua vez justificaram as complicações em cirurgias
supraglóticas através da determinação dos problemas relacionados com a aspiração e
deglutição em 38 pacientes submetidos à laringectomia supraglótica, encontrando
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incidência de 8% de aspiração. Concluíram que a ressecção assimétrica das falsas
cordas e da cartilagem aritenóide foram determinantes para a aspiração e alteração da
deglutição. ROBBINS et al (1988) relataram incidência de 16% de complicações
pulmonares nos seus casos de laringectomia supraglótica e DeSANTO et al (1989)
encontraram aspiração severa em 21,4% de seus casos de laringectomia supraglótica.
Três pacientes necessitaram de revisão cirúrgica.
Porém, WANG et al (1990) relataram 9% de incidência de aspirações
crônicas, sem pneumonias, em série de 24 laringectomias parciais (13 supraglóticas),
sem óbitos, indo de encontro aos dados deste presente trabalho e ROSEN et al
(2001) na determinação da prevalência e predição de aspiração em pacientes com
carcinoma em cabeça e pescoço através de dados clínicos concluíram que a avaliação
clínica somente é inadequada, sendo necessários outros meios de investigação.
Em nosso estudo o gênero apresentou associação marginal para fator de risco
de complicações pulmonares. Outros estudos envolvendo complicações pulmonares
ou fatores prognósticos em câncer de laringe não citam ou não descrevem a
associação entre o gênero e a presença de complicações pulmonares (BENTZ &
SNYDERMAN 2000; McCULLOCH et al 1997; GIROD et al 1995; PERA et al
1986; LEE et al 1990; CHOW et al 1988) e nos artigos relacionados às variáveis
clínicas como determinantes de sobrevida ou fatores de risco para complicações
pulmonares a variável gênero não foi determinante de tais fatores, como esclarece
RIBEIRO et al (2000); CHEN et al (2001); SANTOS et al 1998; BECKHARDT
et al 1994; NICOLAI et al 1997.
Provavelmente os dados do presente trabalho apresentem o viés pelo fato de,
na análise retrospectiva de 10 anos, 95,6% (87/91) dos pacientes são do gênero
masculino onde a incidência de tabagistas e etilistas é mais alta entre os homens
(MINISTÉRIO DA SAÚDE 1998). Na realização de estudo posterior, casocontrole, pareado para os gêneros e ajustadas as variáveis, possivelmente poderemos
responder se a diferença esta associação permanecerá ou não.
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6.2 Metástases Pulmonares e Múltiplos Tumores Primários em
Pulmão

A incidência de metástases pulmonares neste estudo foi de 7,2%, em acordo
com outros autores da literatura onde os índices variaram de 2% a 15%
(KOWALSKI et al 1996; LEON et al 2000; LEE et al 1990; NICOLAI et al 1997;
SPAULDING et al 1989; BREE et al 2000). Encontrou-se na análise univariada o
estadiamento N, o estadiamento clínico, a diferenciação histológica, as margens
cirúrgicas e a recidiva em outros locais

como fatores de

risco para o

desenvolvimento de metástases pulmonares em pacientes laringectomizados. O
índice de Charlson e o tempo e tabagismo tiveram tendência. Em relação à presença
de tumores múltiplos primários em pulmão, este estudo encontrou na análise
univariada os fatores de risco estadiamento N e o subsítio aritenóide.
Para a análise multivariada estas duas populações foram agrupadas devido ao
pequeno número de pacientes encontrados no estudo e que dificultariam a análise
estatística, logicamente este passo adotado caracteriza um viés, no entanto a análise
estatística não teria outro valor sem esta medida. Portanto, o grupo final analisado
consistiu de 30 pacientes (21 pacientes com metástases pulmonares e 9 com
múltiplos tumores primários de pulmão).
Na análise multivariada, foram identificados como fatores prognósticos para
apresentação de metástases pulmonares ou de múltiplos primários a diferenciação
histológica: moderadamente diferenciado, pouco diferenciado; as margens cirúrgicas:
exíguas e com tendência estatística a margem cirúrgica com áreas de carcinoma in
situ. Além disso, o estádio N estava significantemente associado ao aumento de
risco. Os subsítios aritenóide e valécula perderam seu significado estatístico nesta
análise, assim como as comorbidades representadas pelo índice de Charlson, o tempo
de tabagismo e as recidivas em outros locais.
Neste estudo a incidência de múltiplos tumores primários em pulmão foi de
3,1%. A literatura apresenta incidência relatada variando de 1,3% a 39% (FUJITA et
al 1998; ALBRIGHT et al 2001; NARAYANA et al 1998; NICOLAI et al 1997;
KOWALSKI et al 1993). Podem ocorrer falhas no diagnóstico quando em alguns
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casos de recidiva loco-regional sem possibilidade de tratamento adjuvante o paciente
é considerado fora de proposta terapêutica e portanto não mais investigado,
caracterizando novamente um bias do estudo ou quando há perda do seguimento
devido a outros motivos.
Em pacientes onde se consegue realizar um controle loco-regional adequado a
presença de metástases à distância ou de múltiplos tumores têm impacto negativo na
sobrevida (LEE et al 1990).
Neste estudo a análise univariada identificou como fator de risco para
apresentação de metástases pulmonares e múltiplos tumores em pulmão o
estadiamento linfonodal N. Este dado encontra suporte na literatura conforme citam
PICCIRILLO et al (1998) e WANG et al (1990). Porém nesta casuística o estádio
N foi significante na análise multivariada.
Semelhante a esta dissertação, LEON et al (2000) encontraram estadiamento
T e N, sítio primário e a diferenciação histológica como fatores de risco para
apresentação de metástases à distância e índice de óbito de 5% nos pacientes que
tinham o controle loco-regional do tumor primário. MOE et al (1996) encontraram
36% de metástases pulmonares em paciente com carcinoma em cabeça e pescoço
controlado, obtendo uma diminuição da sobrevida nos carcinomas supraglóticos,
concluindo que o estadiamento N tem importância prognóstica nestes pacientes.
Contrariamente, no entanto, NICOLAI et al (1997) não encontraram correlação
entre o estádio T e N na análise uni e multivariada como fator prognóstico em 281
pacientes com carcinoma supraglótico submetidos a tratamento cirúrgico somente ou
com radioterapia adjuvante, enfatizando que o atual estádio clínico é inadequado em
prever o prognóstico destes pacientes.
Em relação às recidivas loco-regionais, BRENNER et al (2000)
correlacionaram o sítio de recidiva, localização do tumor primário e operabilidade da
recidiva na análise uni e multivariada, semelhante à análise univariada do presente
estudo, em 65 pacientes portadores carcinoma de laringe recidivado. Obtiveram
sobrevida de 56% em 5 anos globalmente e de 12% em 5 anos para as metástases
pulmonares. Porém, YUEN et al (1995), não evidenciaram uma piora acentuada em
pacientes com recidiva após laringectomia submetidos à cirurgia de resgate, obtendo
sobrevida de 42% em 5 anos.
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Neste estudo a diferenciação histológica apresentou-se na análise uni e
multivariada como fator de risco para apresentação de metástases à distância e de
múltiplos tumores pulmonares, fato também encontrado por PERA et al (1986) em
416 pacientes com carcinoma de laringe, que consideraram ser um dos cinco fatores
prognósticos independentes, LEÓN et al 2000 no estudo de 1244 pacientes com
controle loco-regional de carcinoma em cabeça e pescoço, porém não sendo o
primário localizado unicamente em laringe, por BREE et al (2000) que encontraram
17% de incidência de metástases à distância em 101 pacientes com carcinoma de
cabeça e pescoço, 11,8% em pulmão, correlacionaram com o número de linfonodos
cervicais comprometidos e por SANTOS et al (1998) que observaram uma tendência
ao pior prognóstico em 164 pacientes com portadores de carcinoma supraglótico de
grau histológico II e III em comparação com os de grau I.
Pesquisando a etiologia e os passos para a metastatização, WOLF et al
(1994) justificaram que a quantidade de DNA anômalo nas células do câncer
primário determina sua diferenciação histológica e é fator de risco aumentado para
metástases regionais em câncer de laringe. Mais estudos são necessários para
confirmar estes achados em pacientes laringectomizados que com metástases
pulmonares. Ainda KISHIRO et al (2002) relacionaram a presença de fator de
crescimento endotelial vascular na angiogênese de tumores malignos e suas
metástases. Estudaram pacientes com câncer primário pulmonar comparando aos
portadores de tumores benignos pulmonares, demonstrando que as dosagens séricas
do VEGF estavam 5 vezes superiores em pacientes portadores de câncer pulmonar
em relação aos controles normais e benignos (p<0,01), podendo ser utilizado como
marcador de controle da doença. Semelhante trabalho ainda não apresenta correlato
para pacientes com metástases pulmonares provindas de um câncer primário em
laringe, podendo ser realizado em estudo posterior.
Na presente casuística as margens cirúrgicas foram determinantes, na análise
univariada, como fatores para o risco para o desenvolvimento de metástases
pulmonares e múltiplos tumores primários e na análise multivariada como fatores
prognósticos para aparecimento destes últimos, semelhante aos achados de WANG
et al (1990). No entanto, NICOLAI et al (1997) encontraram significância das
margens cirúrgicas apenas na análise univariada enquanto que NARAYANA et al
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(1998); MOE et al (1996) e LEON et al (2000) não observaram esta variável
significativa em seus estudos.
No presente trabalho o risco relativo foi 6,4 vezes maior para os pacientes que
apresentaram as margens exíguas. Os artigos na análise das margens discutem os
resultados como apenas comprometida ou não (WANG et al 1990; NICOLAI et al
1997), ou carecem de poder prognóstico devido à falta de dados (SANTOS et al
1998) porém nesta dissertação notamos que o prognóstico piora conforme as
margens se aproximam do observado nas margens grosseiramente comprometida.
Este estudo demonstra a importância da localização do tumor primário e
estadiamento clínico para o aparecimento de complicações pulmonares em pacientes
laringectomizados, da diferenciação histológica do tumor primário, das margens
cirúrgicas e estádio N como fator prognóstico no aparecimento de metástases
pulmonares e múltiplos tumores pulmonares.
Os resultados presentes nesta dissertação podem ser utilizados no futuro para
selecionar os pacientes que necessitarão de um adequado preparo respiratório e
suporte multidisciplinar envolvendo fisioterapia e fonoaudiologia no pós-operatório
para o reestabelecimento funcional do indivíduo.
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7 CONCLUSÃO
Nas condições do presente estudo foi possível concluir que:

1. Os fatores de risco para o desenvolvimento de complicações pulmonares
em pacientes laringectomizados, foi o subsítio epiglote

2. Foram identificados na análise univariada os fatores de risco para o
aparecimento de metástases pulmonares como estadiamento N, margens
cirúrgicas, diferenciação histológica e recidivas locoregionais.

3. Para o aparecimento de segundo tumores primários em pulmão o
estadiamento N, e o subsítio aritenóide foram as variáveis significantes na
análise univariada.

4. Os fatores prognósticos para o desenvolvimento de metástases
pulmonares e de segundo tumores primários em pulmão foram as margens
cirúrgicas e a diferenciação histológica do tumor primário.
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