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Frequência da síndrome da apneia obstrutiva do sono em pacientes 
em programação para cirurgia bariátrica

Autor(es): Roberto Santos Tunes, Carla Graciliano A. Nunes, Leandro Brandão, 
José Mauricio Lopes Neto, Silke AT Weber

Palavras-chave: cirurgia bariátrica, obesidade, síndromes da apnéia do sono.

Introdução: Obesidade é o fator reversível mais importante na patogêne-
se da síndrome da apneia obstrutiva do sono (SAOS). Objetivo: Avaliar 
a frequência de um screening positivo para SAOS em obesos por meios 
de questionário (Epworth-QE e Berlin-QB) e poligrafia. Métodos: Foram 
incluídos pacientes adultos, aguardando cirurgia bariátrica, os quais foram 
entrevistados e avaliados quanto à presença ou não de sonolência diurna 
excessiva (QE) e a chance de SAOS (QB). Os resultados foram correla-
cionados com índices de apneia e hipopneia por hora, índice de apneias, 
índice de hipopneias, índice de apneia central, índice de apneias obstrutivas, 
índice de dessaturações, saturação da oxihemoglobina média e mínima. 
Resultados: Foram incluídos 57 pacientes, sendo 23 mulheres, com idade 
média de 43,1 anos (homens) e 45,8 (mulheres); IMC médio de 42,3 kg/m2 

(homens) e 44,7 kg/m2 (mulheres). Pelo QB, 100% dos homens e 91,2% das 
mulheres apresentaram risco elevado para SAOS. O QE apresentou 69,6% 
de positividade entre os homens e 52,9% entre as mulheres. Hipertensão 
(68,4%) e Diabetes (33,3%) foram as comorbidades mais presentes. Dos 34 
que realizaram poligrafia, 100% dos homens apresentaram SAOS grave. Das 
mulheres, 52,4% apresentaram SAOS leve, 28,6% moderada e 19,1% grave. 
Dos homens submetidos à poligrafia, 100% haviam apresentado QB positivo 
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Introdução: Cefaleia e SAHOS são comuns na população em geral e fre-
quentemente coexistem no mesmo paciente. Stress é reconhecido como um 
dos principais fatores na cefaleia e distúrbios do sono. Contudo, a impressão 
geral dessa prática clínica é que cefaleia e sono estão na realidade mais 
estreitamente relacionadas. Objetivos: Verificar se há relação entre SAHOS 
diagnosticada por polissonografia e pacientes com sintomas compatíveis 
com cefaleia. Método: Estudo prospectivo, observacional em que foram 
avaliados 52 pacientes, sendo 27 homens e 25 mulheres. Todos apresenta-
vam os critérios diagnósticos de cefaleia induzida por SAHOS, segundo a 
International Classification of Headeaches Desorders, sendo estes avaliados 
pelo neurologista e encaminhados ao ambulatório de Otorrinolaringologia 
do Hospital da Cruz Vermelha. Todos os pacientes foram submetidos à 
anamnese, exame físico, nasofibroscopia e polissonografia. O diagnóstico 
de SAHOS foi baseado em uma cuidadosa anamnese e confirmada pelo 
exame da polissonografia. O diagnóstico de SAHOS foi feito de acordo com 
American Sleep Disorders Association Criteria. Resultados: Dos 52 pacien-
tes, apenas dois apresentaram Índice de Apneia e Hipopneia (IAH) abaixo 
de 5 e com saturação de 98%. Já 16 pacientes apresentaram IAH entre 5 a 
20 e saturação de 91% (SAHOS). 31 apresentaram IAH entre 20 a 50 com 
média de saturação de 90% (SAHOS). Apenas três apresentaram grau de IAH 
acima de 50, com média de saturação de 82% (grave). Conclusão: SAHOS 
e cefaleia, quando bem caracterizadas, estão diretamente relacionadas. É 
importante reconhecer a afecção de base a qual estão associadas a fim de 
que ambas tenham o seu tratamento específico.
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Influência do uso de benzodiazepínicos no sono de pacientes com 
síndrome da apneia obstrutiva do sono
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Introdução: O uso de benzodiazepínicos é comum e está entre os hipnó-
ticos mais prescritos, causando sedação, indução de sono, diminuição de 
ansiedade, relaxamento muscular, amnésia anterógrada, antiepiléptica e re-
laxamento muscular. A síndrome da apneia obstrutiva do sono (SAOS) causa 
obstrução das vias aéreas superiores durante o sono. Os benzodiazepínicos 
possuem propriedades deletérias e promovem efeitos que potencializam 
alterações da SAOS. Objetivos: Avaliar o efeito de benzodiazepínicos em 
pacientes com SAOS. Método: Estudo do tipo observacional transversal. 
Foram avaliados por meio da revisão de protocolo de atendimento de pa-
cientes com SAOS do serviço de otorrinolaringologia. Resultados: Foram 
selecionados 65 pacientes divididos em dois grupos. Usuários e não usuá-
rios de benzodiazepínicos. O Teste T foi significativo para os estágios N1, 
latência do Sono REM e índice de microdespertar. Discussão: Essas doenças 
têm em comum a quebra da homeostase do sono por vários mecanismos. 
A SAOS e os demais distúrbios respiratórios do sono impactam causando 
fragmentação excessiva do sono causando aumento de microdespertares e 
aumento da descarga adrenérgica. O uso prolongado de benzodiazepínicos 
(BZD) causa alteração da arquitetura do sono com variação dos estágios do 
sono. Os efeitos do polissonográficos comparativos do uso de BZD e da 
SAOS. Conclusão: Os benzodiazepínicos e a apneia do sono têm efeitos 
cognitivos e polissonográficos semelhantes. O uso de BZD é comum e 
promove aumento do sono N1 e diminuição do microdespertar. O sono fica 
mais superficial e menos fragmentado. O uso de benzodiazepínicos deve 
ser pesquisado em pacientes com SAOS, pois os efeitos são deletérios e 
potencializa alterações cognitivas e polissonográficas.

para SAOS, contra 85,7% das mulheres. Conclusão: A prevalência de SAOS 
em obesos eletivos para cirurgia bariátrica é elevada. Homens apresentam 
uma proporção de SAOS grave maior. Enquanto o QE não apresenta boa 
correlação, o QB mostra boa correlação, principalmente nos pacientes com 
SAOS moderada e grave, independentemente do gênero.
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Avaliação da influência da hipertensão arterial sistêmica e o seu 
tratamento na síndrome da apneia obstrutiva do sono
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Introdução: A síndrome da apneia obstrutiva do sono (SAOS) atinge 
cerca de 32,9% da população. O estudo da influência do tratamento da 
hipertensão arterial sistêmica (HAS) na evolução da SAOS ainda foi pouco 
estudado. Objetivos: Avaliar a influência do tratamento da HAS na evolução 
e gravidade da SAOS. Método: Estudo do tipo observacional transversal 
retrospectivo. Foram avaliados por meio da revisão de protocolo que incluiu 
anamnese, escala de Epworth, escala do ronco, classificação de Friedman, 
questionários validados para RFL (RSI e RFS) e exame otorrinolaringoló-
gico completo com nasofibroscopia e polissonografia. Resultados: Foram 
avaliados 345 pacientes, sendo que 278 fizeram a polissonografia. 121 pa-
cientes eram hipertensos e 223 pacientes normotensos. A correlação pelo 
teste T foi positiva com escala de Friedman, IMC e Idade. Não foi positiva 
para o índice de apneia/hipopneia (IAH). Regressão logística não encon-
trou influência do tratamento da hipertensão sobre a gravidade da SAOS. 
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Monitorização portátil para diagnóstico de distúrbios respiratórios 
do sono
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Distúrbios Respiratórios do Sono são prevalentes e necessitam de exames 
complementares para o diagnóstico. A monitorização portátil do sono pode 
ser realizada na casa do paciente e é mais barata que a polissonografia. 
Objetivo: Comparar a monitorização assistida no laboratório com a não 
assistida em casa. Método: 40 pacientes com alta probabilidade para SAOS 
foram submetidos a 02 monitorizações com dois canais de EEG, EMG, EOG, 
cânula nasal e esforço respiratório com cintas de tórax e abdômen, posição 
corporal, pulso e oximetria em dias consecutivos: metade começou em 
casa - não assistido - e a outra metade no laboratório - assistido - usando 
o equipamento Embletta X100. Todos os dados estatísticos do sono e o 
IAH foram comparados, sendo a análise realizada por observador cego ao 
procedimento. Seis pacientes tiveram perda dos dados. Analisamos 34 pa-
cientes: 24 homens e 10 mulheres com idade média 40,6 anos, IMC médio 
28,02, Escala de Sonolência Epworth média 10,2. 14 pacientes (9 homens e 
5 mulheres) começaram em casa e 20 no laboratório (15 homens e 5 mu-
lheres). A Eficiência do sono média foi em casa 72,5% e em no laboratório 
79,4%. O IAH entre 0-5: 14 casa e 15 laboratório, 15-30: 7 e 3, acima 30: 5 
e 7, respectivamente. O Coeficiente de Correlação foi 0,885 (0,782;0,941). 
Concluímos que a monitorização portátil assistida no laboratório tem uma 
boa correlação com a não assistida em casa.
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Estudo comparativo de osteotomias nasais laterais contínua e por 
microperfuração em pacientes submetidos à rinoplastia primária
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Introdução: As osteotomias laterais têm papel importante na rinoplastia 
e podem ser realizadas com o uso de diferentes técnicas. Objetivo: Este 
trabalho visa comparar o resultado final de estreitamento do dorso e base 
nasal por meio de dois tipos de osteotomia laterais, via microperfuração e 
contínua. Método: Foram selecionados 74 pacientes submetidos à rinoplastia, 
em Curitiba, 37 pacientes tiveram osteotomia lateral realizada por microper-
furação e os outros 37 por osteotomia contínua, todos pelo mesmo cirurgião. 
Analisados fotografias frontais, pré-operatórias e pós-operatórias de 6 meses, 
avaliando a largura do dorso e base nasal. Estudo retrospectivo. Resultados 
e Conclusão: Por meio de análise estatística t de Student, concluímos que, 
em ambas as técnicas de osteotomia lateral, há uma diferença estatística 
significativa no estreitamento do dorso e base nasal pós-operatório e não 
há diferença estatística entre os dois tipos de osteotomias.
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Ângulo nasolabial: tratamento controlado e fixação com ponto 
strut columelar-septal
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Hermann, Aldo Eden Cassol Stamm

Palavras-chave: cartilagens nasais, rinoplastia, septo nasal.

Introdução: O ângulo nasolabial (ANL) é importante no planejamento pré-
-operatório das rinoplastias. Uma das primeiras escolhas para se alcançar o 
ANL ideal, com estabilidade a longo prazo, é a fixação do “strut” columelar ao 
septo. Objetivo: Avaliar o tratamento do ANL com a sutura strut columelar-
-septal de forma controlada e precisa. Método: Desenho do estudo: ensaio 
clínico não controlado e não randomizado. Doze pacientes com ANL não 
compatível com o sexo foram submetidos à rinoplastia aberta, com fixa-
ção do strut columelar à cauda septal, após remoção controlada da cauda 
septal, com o uso do transferidor. Os pacientes foram acompanhados por 
fotografias digitais antes da cirurgia, no transoperatório e após 3 e 6 meses 
da cirurgia. Resultados: Todos os pacientes tiveram o ANL ideal alcançado 
no transoperatório. Em 6 meses de seguimento, todos apresentaram varia-
ção menor do que 50. Discussão: Dentre o grupo estudado houve pouca 
variação no ANL no intervalo de 6 meses, o que corrobora com a ideia da 
precisão e sustentação que este tipo de sutura pode oferecer. Conclusão: 
O ANL pode ser tratado de forma controlada e precisa, valendo-se do uso 
de um transferidor e da sutura strut columelar-septal.

Discussão: A SAOS é associada com desfechos cardiovasculares. A HAS é 
fator de risco para eventos cardiovasculares e sua variante resistente é asso-
ciada à SAOS. O Diagnóstico da SAOS se faz por meio da história clínica e 
a polissonografia, portanto, na avaliação de paciente supostamente apneico 
não devemos avaliar isoladamente o IAH, os dados clínicos de exame físico 
e comorbidades cardiovasculares como a HAS se mostram importantes na 
predição e avaliação da doença. Conclusão: O HAS não correlacionou com 
o IAH em nossa casuística, porém, é positiva a sua correlação a classificação 
de Friedman, IMC e Idade. O uso de anti-hipertensivos isoladamente não 
influencia na gravidade da SAOS.
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Valores de normalidade para o questionário Rhinoplasty Outcome 
Evaluation (ROE)
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Introdução: A avaliação de resultados em rinoplastia por meio de questioná-
rio de qualidade de vida vem se mostrando uma tendência. A determinação 
de um valor de normalidade para um questionário é importante não só na 
avaliação de resultados pós-operatórios, como na determinação de condutas 
e indicação cirúrgica. Objetivo: Determinar o valor de normalidade para 
o questionário ROE (Rhinoplasty Outcomes Evaluation). Método: Estudo 
prospectivo com 62 pacientes no pré-operatório de rinosseptoplastia e 
100 voluntários sem intenção de cirurgia. Tradução do questionário para 
o português. Análise e comparação dos escores no ROE de pacientes e 
controles. Resultados: Entre os casos (n = 62), a média dos escores foi de 
6,6 ou 27,5% (DP: 3,18, Min: 0, Máx: 15). Já entre os controles (n = 100), 
a média dos escores foi de 17,94 ou 74,75% (DP: 3,91, Min: 7, Máx: 24). O 
valor mínimo para a normalidade no escore foi de 12, nota que apresen-
tou a melhor relação entre sensibilidade (95,16%) e especificidade (95%). 
Conclusão: Determinou-se como valor de corte para “normalidade” a nota 
12 no ROE, que representa 50% do escore máximo. Obtendo-se, assim, um 
teste com alta sensibilidade e especificidade na identificação de candidatos 
à rinosseptoplastia.
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Avaliação da rinoplastia aberta em 25 pacientes: resultados, 
manobras, enxertos e complicações

Autor(es): Alonço da Cunha Viana Júnior, Carlos Eduardo Luna, Daniella Leitão

Palavras-chave: cirurgia plástica, complicações pós-operatórias, rinoplastia.

Introdução: O nariz apresenta variações anatômicas individuais. No Brasil, 
estas são bem evidentes decorrentes da heterogeneidade de raças. A rino-
plastia aberta teve início na década de 1930 e foi publicada em 1956 por 
Secer, tendo como vantagem a visualização direta das cartilagens alares, com 
maior facilidade para colocação de suturas e enxertos, além de facilitar o 
ensino. Forma de estudo: Clínico, retrospectivo. Método: Avaliação do grau 
de satisfação com os resultados, das complicações observadas, dos enxertos 
e manobras utilizadas em 25 pacientes do serviço de otorrinolaringologia 
do HNMD submetidos à rinoplastia aberta. Conclusão: A técnica aberta 
é uma cirurgia segura, de simples manipulação e de fácil aprendizado. A 
satisfação dos resultados pelos pacientes são influenciados pelo tempo de 
pós-operatório. Os enxertos são excelentes recursos na otimização desses 
resultados, quando bem empregados.
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Avaliação prospectiva das manobras utilizadas em rinoplastia 
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antropométricas nasais no pré e pós-operatório
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Introdução: O conhecimento da técnica operatória, a análise das mano-
bras cirúrgicas e das medidas antropométricas nasais possibilitam a análise 
qualitativa e quantitativa dos resultados. Objetivos: Avaliar as principais 
manobras utilizadas na rinoplastia em narizes caucasianos e comparação 
das medidas antropométricas nasais no pré e pós-operatório. Método: 
Estudo prospectivo com 148 pacientes realizado no Hospital IPO. A coleta 
dos dados utilizou o Software SINPE©. Avaliaram-se as manobras cirúrgicas 
realizadas no dorso, ponta e base nasal e a satisfação dos pacientes. As 
fotos do pré-operatório e com 12 meses de evolução foram analisadas de 
forma objetiva e as medidas comparadas com o padrão estético ideal do 
nariz caucasiano. Foram aplicados os testes: t de Student e desvio-padrão. 
Resultados: O acesso predominante foi o endonasal (94,4%). A manobra 
do dorso mais utilizada foi a remoção da giba (33,33%); e na ponta houve 
predominância das suturas (24,76%), sendo a intercrura laterais a mais 
frequente (32,39%). Houve alterações estatisticamente significativas na com-
paração das medidas antropométricas, no pré e pós-operatório. Conclusão: 
As principais manobras cirúrgicas em narizes caucasianos foram avaliadas e 
são diversas nos dias atuais. A avaliação antropométrica nasal demonstrou 
a eficácia dos procedimentos realizados.
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Invasão perineural nos carcinomas basocelulares em cabeça e 
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Garcia Brandão
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Introdução: O carcinoma basocelular da pele é a neoplasia mais frequente 
na população caucasiana. Apresenta morbidade relacionada a invasão local. 
Recentemente incluída no estadiamento TNM, a invasão perineural é rara 
nesse tipo de neoplasia. Objetivo: Caracterizar os casos de carcinoma baso-
celular com invasão perineural operados pela cirurgia de cabeça e pescoço 
em termos clínico-epidemiológicos e histopatológicos. Método: De 1994 a 
2012, 354 casos de carcinomas basocelulares foram operados sob anestesia 
geral. As variáveis sexo, idade, subtipo histológico, localização, tamanho e 
invasão perineural foram retrospectivamente analisadas. Comparou-se os 
casos com e sem invasão perineural. Resultados: A frequência de invasão 
perineural foi de 23,1%. No grupo positivo para invasão perineural, 58,5% 
eram do sexo masculino, versus 49,6% no grupo negativo (p = 0,16). A 
média de idade dos pacientes no grupo positivo foi de 65,4 ± 13,2 anos, 
enquanto no grupo negativo foi de 65,0 ± 14,4 anos (p = 0,8). O tamanho 
médio dos tumores no grupo positivo foi de 3,8 ± 2,2 cm e 2,5 ± 1,8 cm no 
grupo negativo (p < 0,01). A frequência de tumores na zona de alto risco 
da face foi de 88% nos dois grupos (p = 1). O subtipo histológico esclero-
dermiforme foi predominante em 48,2% no grupo positivo e em 26,4% no 
grupo negativo para invasão perineural (p < 0,001). O subtipo nodular foi 
predominante em 33,7% no grupo positivo e em 53,2% no grupo negativo 
(p = 0,002). Discussão: Em casuística de tumores agressivos, com invasão 
perineural oito vezes mais frequente, os casos de carcinoma basocelular com 
invasão perineural apresentaram maior tamanho médio e maior frequência 
de subtipo predominante esclerodermiforme.
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Neuromonitorização intraoperatória do nervo laríngeo recorrente 
em tireoidectomias totais como preditor de paralisia de prega 
vocal
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paralisia das pregas vocais, tireoidectomia.

A tireoidectomia é um dos procedimentos cirúrgicos mais realizados no 
mundo. Dentre as potenciais complicações neste tipo de cirurgia, a lesão 
ao nervo laríngeo recorrente (NLR) é uma reconhecida forma de morbi-
dade, sendo umas das complicações mais temidas. A neuromonitorização 
intraoperatória (NMIO) surgiu como método capaz de prover feedback 
instantâneo e contínuo sobre localização e status funcional dos nervos em 
risco. O objetivo deste trabalho é avaliar a confiabilidade da NMIO com 
relação à função das pregas vocais em pacientes submetidos à tireoidectomia 
total. Coorte que acompanhou 30 pacientes submetidos à tireoidectomia 
total, indicada pela presença de doença maligna à punção aspirativa pré-
-operatória. Cirurgia foi realizada com NMIO em todos os casos. Todos 
foram submetidos à vídeolaringoscopia no pré-operatório e no 7º dia de 
pós-operatório (DPO). Foram excluídos da análise casos que apresentaram 
paralisia de prega vocal unilateral no pré-operatório, resultando em 58 NLR 
expostos à lesão intraoperatória. Casos que apresentaram paresia/paralisia 
no 7º DPO foram submetidos a nova laringoscopia. Foi utilizado o monitor 
NIM-2 (Nerve Integrity Monitoring System, Xomed-Treace). A NMIO foi capaz 
de predizer função normal das pregas vocais em 56 dos 58 nervos em risco. 
Este estudo mostra, até o momento, que a NMIO é capaz de predizer com 
confiança a função normal das pregas vocais no pós-operatório, trazendo 
tranquilidade para o cirurgião e paciente e sua família. Cirurgiões devem 
manter em mente que, apesar da tecnologia continuar avançando, não há 
substituto para a identificação positiva e dissecção segura do NLR.
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Nova perspectiva no tratamento cirúrgico de carcinoma epidermoide 
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Introdução: A conduta de um pescoço clínica e radiologicamente negativo 
em pacientes com carcinoma epidermoide da cabeça e pescoço ainda é 
controversa. Tem sido demonstrado que o estado do linfonodo sentinela 
prediz o estadiamento cervical de forma correta. Objetivo: Avaliar acurácia 
e valor preditivo negativo da pesquisa de LNS em carcinoma epidermoide 
de laringe. Método: Estudo clínico, prospectivo, de pacientes com câncer 
de laringe elegíveis a esvaziamento cervical eletivo. Resultados: Dezesseis 
pacientes, sendo 10 na glote e seis na supraglote, com idade média de 61 
anos (50-80 anos) foram avaliados. O grupo 1 teve cinco pacientes e 11 
pacientes tem o grupo 2. Grupo 1, com cinco pacientes, foi submetido à 
LNS e esvaziamento cervical eletivo com um seguimento médio de 15 meses 
(10-24). Linfonodos sentinelas foram identificados em todos os pacientes 
e todos foram negativos para metástases, com valor preditivo negativo de 
100% e acurácia de 100%. O Grupo 2, com 11 pacientes, foi submetido à LNS 
sem esvaziamento cervical eletivo com um seguimento médio de 21 meses 
(4-36). Linfonodo sentinela foi positivo para metástases em dois pacientes 
(18%). Na última avaliação, nenhum dos pacientes de ambos os grupos 
tiveram recorrência no pescoço e um paciente apresentou recidiva local. 
Conclusão: LNS em câncer de laringe apresenta valor preditivo negativo 
de 100%, acurácia de 100% e taxa de recidiva de 0%. É importante notar 
que nenhum estudo randomizado de tamanho amostral suficiente existe na 
literatura, mas os estudos preliminares mostram uma nova perspectiva no 
câncer de cabeça e pescoço.
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AO-14 SGP: 10183

Pesquisa do linfonodo sentinela vs. esvaziamento cervical eletivo 
no CEC de cavidade oral

Autor(es): Vanessa Gonçalves Silva, Guilherme Machado de Carvalho, Alexandre 
Caixeta Guimarães, Hugo Fontana Kohler, Pablo Soares Gomes Pereira, Carlos 
Takahiro Chone, Agrício Nubiato Crespo, Flávio Mignone Gripp

Palavras-chave: biópsia de linfonodo sentinela, boca, carcinoma de células escamosas, 
esvaziamento cervical.

Introdução: A pesquisa de linfonodo sentinela (LS) em carcinoma espi-
nocelular (CEC) de cavidade oral é uma técnica descrita recentemente que 
ganhou relevância em tumores no estágio inicial. A literatura mostra que o 
procedimento tem altas taxas de sensibilidade e valor preditivo negativo. 
Objetivo: Avaliar a pesquisa de LS em pacientes com CEC de cavidade oral 
com o pescoço clinicamente negativo, comparando sua efetividade com o 
tratamento tradicional com esvaziamento cervical eletivo (ECEL). Método: 
Análise de duas coortes históricas para comparar o seguimento de pacientes 
submetidos à LS e à ECEL. Resultados: Foram incluídos no estudo um total 
de 52 pacientes, sendo 30 do grupo de LS e 22 do grupo controle (ECEL). 
Foi demonstrado que o grupo LS e o ECEL tiveram desempenho similar 
quanto a recorrência cervical de metástases, sem diferença estatísticas entre 
os grupos, demonstrando que o ECEL apenas aumentou o risco cirúrgico e 
de comorbidades envolvidas com o procedimento. Conclusão: A pesquisa 
de LS é uma nova perspectiva para o tratamento de CEC de cavidade oral, 
uma vez que tem sido demonstrado um excelente nível de segurança, 
com boa sensibilidade para identificar metástases cervicais ocultas. Dessa 
forma, o uso desta técnica pode potencialmente permitir a seleção de pa-
cientes que podem ser poupados da morbidade e do tratamento excessivo, 
possibilitando-lhes melhor qualidade de vida.

AO-16 SGP: 10277

Distribuição e concentração de glicosaminoglicanos sulfatados na 
prega vocal humana

Autor(es): Sung Woo Park, Gustavo Polakow Korn, Noemi Grigoletto de Biase, 
João Roberto Maciel Martins, Elsa Yoko Kobayashi, Helena Bonciani Nader

Palavras-chave: glicosaminoglicanas, pregas vocais, proteoglicanas, proteínas da matriz extra-
celular.

Introdução: Glicosaminoglicanos (GAGs) são polímeros lineares de açú-
cares constituídos por unidades dissacarídicas repetitivas. A distribuição, 
concentração e função das proteínas intersticiais nos diversos tecidos da 
prega vocal ainda não estão esclarecidas. Objetivo: Avaliar a distribuição 
e concentração dos glicosaminoglicanos sulfatados nas diferentes camadas 
da prega vocal humana de acordo com o sexo e a idade. Método: Foram 
utilizadas 12 pregas vocais obtidas em necropsias de 12 cadáveres (8 ho-
mens e 4 mulheres) sem lesão de laringe envolvida em causa mortis, com 
menos de 12 horas de óbito e com idade entre 35 e 98 anos, submetidas 
à extração de GAGs e leitura pós eletroforese. Resultados: Não foram 
observadas diferenças nas concentrações totais em relação às diferentes 
camadas estudadas. Os dados sinalizam maiores concentrações de GAGs 
em pregas vocais de homens, na idade abaixo de 60 anos. Após os 60 anos, 
os dados apresentados sugerem aumento de GAGs em mulheres, até ultra-
passando as concentrações das pregas vocais masculinas da mesma faixa 
etária, exceto para músculo. Conclusão: Os dados apresentados sugerem 
menores valores de GAGs em pregas vocais de mulheres em comparação 
com homens abaixo de 60 anos e valores maiores na faixa etária acima de 
60 anos nas mulheres, nas camadas superficial e ligamento.

AO-17 SGP: 9949

Comportamento dos vasos da lâmina própria das pregas vocais no 
envelhecimento

Autor(es): Regina Helena Garcia Martins, Anete Branco, Alexandre Todorovic 
Fabro, Tatiana Maria Gonçalves, Luis Eduardo Móz

Palavras-chave:envelhecimento, microvasos, pregas vocais.

Introdução: Os vasos sanguíneos estão dispersos de forma paralela à borda 
livre da prega vocal com possível associação na manutenção dos movimen-
tos ondulatórios das pregas vocais durante a fonação. Objetivos: Investigar 

alterações vasculares na lâmina própria de pregas vocais relacionadas à 
presbifonia. Método: Foram incluídas no estudo pregas vocais removidas 
durante necropsia de 15 indivíduos com idade acima de 70 anos e 15 com 
idade entre 30 a 50 anos para composição de grupo controle. Realizado 
estudo imunohistoquímico utilizando-se anticorpo para o colágeno IV. A 
morfometria foi realizada por contagem manual dos vasos corados com cor 
acastanhada. Resultados: Vasos sanguíneos foram identificados na lâmina 
própria de todas as lâminas histológicas nas diversas faixas etárias estuda-
das. A análise morfométrica revelou aumento dos mesmos nas laringes de 
idosos quando comparado aos controles. Conclusão: Observamos aumento 
do número de vasos na lâmina própria de idoso quando comparado aos 
controles adultos.

AO-18 SGP: 9467

Análise morfométrica do epitélio e da lâmina própria das pregas 
vocais de idosos

Autor(es): Regina Helena Garcia Martins, Adriana Bueno Benito Pessin, Thalita 
Azevedo Fracalossi, Anete Branco, Alexandre Todorovic Fabro, Selma Maria 
Michelin Matheus

Palavras-chave: distúrbios da voz, envelhecimento, voz.

Introdução: O padrão vocal do idoso pode ser justificado por alterações 
estruturais nas pregas vocais decorrentes do processo de senilidade, pro-
vavelmente relacionadas à diminuição de espessura da lâmina própria, do 
epitélio de revestimento e do músculo vocal. Objetivo: Estudar por meio de 
morfometria as alterações na espessura do epitélio e da lâmina própria das 
pregas vocais de idosos. Método: Foram utilizadas pregas vocais de autópsia 
de 20 idosos acima de 60 anos, divididas igualmente em dois grupos: de 60 a 
75 anos e de 76 a 90 anos, e de dez adultos entre 30 e 50 anos para formação 
do grupo controle. As pregas vocais foram retiradas em cortes longitudi-
nais e as lâminas coradas por H&E (Hematoxilina e Eosina) e PAS (Ácido 
periódico-Schiff). As lâminas foram fotografadas e a morfometria realizada 
com o uso do programa Image J, medindo-se a espessura da lâmina própria 
e do epitélio (em µm). Resultados: Observou-se diminuição das medidas 
tanto do epitélio quanto da lâmina própria, quando comparados os grupos 
de idosos com o controle. A diferença acentuou-se quando comparado o 
grupo controle com o grupo acima de 76 anos. Conclusão: As medidas 
morfométricas realizadas nas laringes de idosos identificaram diminuição 
na espessura tanto do epitélio quanto da lâmina própria, justificando os 
sintomas vocais apresentados por eles na presbifonia.

AO-19 SGP: 9328

Tradução para o português brasileiro e adaptação cultural do 
“Reflux Finding Score”

Autor(es): Andressa Guimarães do Prado Almeida, Taciane Brinca Soares 
Saliture, Cláudia Alessandra Eckley, Álvaro Siqueira da Silva

Palavras-chave: diagnóstico, doenças da laringe, refluxo gastroesofágico, tradução (produto).

Introdução: As manifestações supraesofágicas da doença do refluxo gas-
troesofágico são também conhecidas como refluxo laringofaríngeo (RLF) 
e apresentam alta prevalência na população geral. Há dificuldade no diag-
nóstico, que é pautado em grande parte por sintomas sugestivos e sinais 
inflamatórios na laringe e faringe. Belafsky et al. Propuseram, em 2001, 
um escore que pontua sinais inflamatórios laríngeos por meio de achados 
videolaringoscópicos, o “Reflux Finding Score”(RFS), de forma a diminuir 
a subjetividade do diagnóstico. Tal escore apresentou alta sensibilidade e 
reprodutibilidade na língua inglesa. Objetivo: Traduzimos para o português 
brasileiro, realizamos adaptações culturais e testamos a confiabilidade do 
“Reflux Finding Score”. Método: Seguindo diretrizes internacionais, foram 
realizadas as etapas de tradução e retrotradução por dois profissionais de 
forma independente e por tradutores nativos norte-americanos e então 
testado por três otorrinolaringologistas. O teste da versão pré-final para 
avaliação da confiabilidade foi realizado a partir de 24 exames de videola-
ringoscopia, de pacientes com e sem refluxo laringofaríngeo. As imagens 
foram editadas em duas sequências de forma aleatória e os examinadores 
aplicaram a escala de achados endolaríngeos de refluxo em cada exame 
por duas vezes, com intervalo mínimo de 24 horas. Resultado: A tradução 
e adaptação cultural foi realizada de forma satisfatória. Os examinadores 
(otorrinolaringologistas) apresentaram facilidade de treinamento e aplicação 
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do instrumento no português brasileiro. Houve alta reprodutibilidade e 
confiabilidade intraobservadores no teste e reteste. Conclusão: Escala de 
Achados Endolaríngeos de Refluxo tem semelhança conceitual, semântica e 
de conteúdo com “Reflux Finding Score”, além de confiabilidade.

AO-20 SGP: 9786

Papilomatose de vias aéreas superiores: estudo morfológico e 
caracterização imunohistoquímica da resposta imune tecidual

Autor(es): David Greco Varela, Rebeca Lima Costa, Gentileza Santos Martins 
Neiva, Eduardo Antônio Gonçalves Ramos, Adriana Burgos Senna

Palavras-chave: histologia, imunoensaio, papiloma.

Introdução: Os HPV 16 e 18 são associados a carcinoma cervical e de 
cabeça e pescoço. Os HPV 6 e 11 são associados a lesões benignas e da 
papilomatose laríngea recorrente (PLR). O estudo imunológico de pacientes 
com PLR pode contribuir para compreender o comportamento agressivo 
dessa doença. Objetivos: Caracterizar imunohistoquimicamente a resposta 
imune celular na papilomatose laríngea em comparação com papilomas de 
cavidades nasal e oral. Método: Estudo descritivo de série temporal entre 
2004 e 2011. Foram incluídos pacientes com lesões de papilomatose laríngea, 
de papilomas nas cavidades oral e nasal. Foram utilizadas colorações de 
Hematoxilina/Eosina (HE) e Sirius Red. A semiquantificação dos aspectos 
morfológicos foi a seguinte: 0 - Ausente, 1 - Discreto, 2 - Moderado e 3 - 
Intenso. A reação imunohistoquímica foi executada utilizando o Sistema 
EnVision T. Foram aplicados os seguintes testes estatísticos utilizados: Teste 
de Mann-Whitney e Teste de Correlação de Spearman para correlacionar 
dados histopatológicos e imunohistoquímicos. Resultados: Coilocitose foi 
evidenciada em 69,8% dos casos, sendo 56,5% (n = 13) na cavidade nasal, 
na cavidade oral em 45,7% (n = 16) e na laringe em 85,9% (n = 61). Lesões 
pré-malignas semiquantificadas como displasia discreta foram encontradas 
na cavidade nasal (25,0%, n = 3) e na laringe (12,7%, n = 9). A análise da 
reatividade para o CD68 (macrófagos), nos 25 casos avaliados, foi em 32,0% 
(n = 8) deles considerada discreta, com 6% a 25% das células positivas. 
Conclusões: O estudo do infiltrado inflamatório das lesões de papilomatose 
de vias aéreas superiores pode contribuir para a compreensão do compor-
tamento agressivo da doença.

AO-21 SGP: 9756

Do canal auditivo externo para o canal auditivo interno: anatomia 
cirúrgica pela via endoscópica exclusiva

Autor(es): Isabelle Oliveira Jatai, João Flávio Nogueira Júnior, Gemima Garcia 
Gadelha, Juliana Soeiro Maia, Danielle Marchioni

Palavras-chave: nervo facial, orelha interna, orelha média.

Introdução: O conduto auditivo interno (CAI), com certeza, pode ser con-
siderado um dos espaços mais inacessíveis para se visualizar e operar na 
otoneurocirurgia. Acreditamos que a maioria dos espaços considerados de 
difícil acesso com a técnica microscópica podem ser facilmente visualizados 
pela cirurgia videoassistida e sentimos que novos conceitos anatômicos, 
fisiológicos e cirúrgicos devem ser introduzidos para isso. Além disso, ao 
lidar com afecções da orelha média sob cirurgia endoscópica guiada, a 
maioria das cirurgias, que por via microscópica tornam necessárias mastoi-
dectomias, dissecção de tecido superficial e incisões retroauriculares, foram 
realizadas por abordagem transcanal endoscópica exclusiva. Método: Entre 
fevereiro de 2011 e setembro de 2011, um total de 10 dissecções cadavéri-
cas via endoscópica foram realizadas com um EETA ao CAI. Resultados: 
Foi possível acessar por via transcanal excluusiva e observar variações 
anatômicas de estruturas como a artéria carótida, a veia jugular, o ganglio 
geniculado, o vestíbulo e o nervo facial. Conclusão: A artéria carótida, o 
bulbo jugular, labirinto ósseo, porção labiríntica do nervo facial e o CAI 
poderam ser bem visualizados no cadáver usando exclusivamente o acesso 
endoscópico exclusivo, evitando mastoidectomia, remoção extensa do osso 
temporal e incisões externas.

AO-22 SGP: 9824

Comparação da telemetria de resposta neural via cocleostomia ou 
via janela redonda no implante coclear

Autor(es): Rodrigo Kopp Rezende, Rogerio Hamerschmidt, Luiz Henrique 
Schuch, Adriana Kosma Pires de Oliveira, Gislaine Richter Minhoto Wiemes

Palavras-chave: implante coclear, surdez, telemetria.

Introdução: Existem duas técnicas para inserção dos eletrodos do implante 
coclear (IC): via cocleostomia ou via janela redonda (JR). Objetivo: Com-
parar a telemetria de resposta neural (NRT) no pós-operatório imediato 
verificando se há diferenças na estimulação do nervo auditivo entre estas 
duas técnicas. Método: Prospectivo e trasversal. Foram avaliados 23 pacien-
tes. Seis submetidos à cirurgia via cocleostomia e 17 via JR. Resultados: 
Comparação das unidades de corrente médias (UCM) para sons agudos: via 
JR com média de 190,4 (± 29,2) e via cocleostomia 187,8 (± 32,7), p 0,71. 
Comparação das UCM para sons intermediários: via JR, média de 192,5 (± 
22) e via cocleostomia 178,5 (± 18,5), p 0,23. Comparação das UCM para 
sons graves: Via JR, média de 183,3 (± 25) e via cocleostomia 163,8 (± 19,3), 
p 0,19. Conclusão: Este estudo não mostrou diferença na captação do po-
tencial de ação da porção distal do nervo auditivo em pacientes usuários 
do implante coclear multicanal submetidos à cirurgia via cocleostomia ou 
via JR, utilizando o próprio implante para eliciar o estímulo e gravar as 
respostas. Portanto, ambas as técnicas estimulam de maneira igual o nervo 
coclear e, baseado nisto, conclui-se também que realizar o implante coclear 
via cocleostomia ou JR é uma escolha que depende da experiência cirúrgica 
e opção do cirurgião.

AO-23 SGP: 9930

O impacto da perda rápida de peso após cirurgia bariátrica no 
funcionamento da tuba auditiva

Autor(es): Gabriela Robaskewicz Pascoto, Cassiana Burtet Abreu, Maria Laura 
Solferini Silva, Raimar Weber, Shirley Shizue Nagata Pignatari, Aldo Cassol 
Stamm

Palavras-chave: cirurgia bariátrica, perda de peso, tuba auditiva.

Introdução: A tuba auditiva é uma das principais estruturas responsáveis 
pelo equilíbrio funcional das estruturas da orelha média. Existem condi-
ções associadas ao mau funcionamento tubário que acarretam sintomas 
extremamente desagradáveis. Tais sintomas poderiam ser desencadeados 
pela perda aguda de peso, como exemplo no pós-operatório de cirurgia 
bariátrica. Objetivo: Avaliar a frequência e magnitude de alterações auditivas 
relacionadas à disfunção tubária em pacientes com obesidade antes a após 
a cirurgia bariátrica. Método: Dezenove pacientes com indicação formal de 
cirurgia bariátrica foram submetidos previamente à cirurgia a uma avaliação 
audiológica (otoscopia, audiometria tonal e vocal e imitanciometria) e a um 
questionário sobre queixas auditivas, repetidos no pós-operatório de 3 e 6 
meses. Pacientes portadores de doença ou com histórico de cirurgia otoló-
gica forma excluídos. Resultados: Observou-se que cinco (26,3%) pacientes 
apresentavam no primeiro momento pós-operatório sintomas relacionados 
à disfunção da tuba auditiva. No segundo momento pós-operatório, após o 
período de seguimento de 5 a 6 meses, nove (47,3%) pacientes apresentavam 
sintomas de disfunção tubária. Conclusão: O presente estudo sugere que 
a cirurgia bariátrica pode ocasionar sintomas de disfunção da tuba auditiva 
provavelmente devido à rápida perda de peso e a consequente perda de 
gordura peritubária.

AO-24 SGP: 9997

Atividade cerebral em pacientes com zumbido: estudo de perfusão 
cerebral

Autor(es): Maura Regina Laureano, Ektor Tsuneo Onishi, Adriana Neves de 
Andrade, Michele Vargas Garcia, Griselda Esther Jara de Garrido, Rodrigo 
Affonseca Bressan, Andrea Parolin Jackowski

Apresentações Orais.indd   5 20/12/2012   11:08:51



6

Palavras-chave: lobo temporal, tomografia computadorizada de emissão de fóton único, zumbido.

Introdução: O zumbido é um sintoma frequente e associado a distúrbios 
emocionais, cujo tratamento ainda é um desafio. Existe uma crescente evi-
dência do envolvimento de mecanismos centrais na geração do zumbido, 
com alterações funcionais na atividade cerebral diante do sintoma. Objetivo: 
Avaliar o fluxo sanguíneo cerebral em portadores de zumbido ouvintes 
normais em relação a controles saudáveis. Método: Quinze pacientes com 
zumbido e audiometria normal e 15 controles saudáveis pareados em sexo, 
idade e grau de escolaridade foram submetidos a exame de Tomografia por 
Emissão de Fóton Único, utilizando o radiotraçador etilenodicisteína deietil 
éster, marcado com Tecnécio 99 metaestável (SPECT com [99mTc]ECD). O 
impacto do zumbido foi avaliado por meio do Tinnitus Handicap Inven-
tory (THI). Resultados: Os pacientes com zumbido apresentaram aumento 
significativo da perfusão cerebral no giro parahipocampal esquerdo quando 
comparados a controles saudáveis (pFWE < 0,01). Conclusão: Nossos re-
sultados sugerem que existe aumento da perfusão do lobo temporal, não 
específica à via auditiva, em pacientes com zumbido e audição normal. Este 
achado sugere o envolvimento de mecanismos centrais na fisiopatologia do 
zumbido, mesmo na ausência de um comprometimento periférico.

AO-25 SGP: 10146

Prevalência da mutação 35delG em pacientes com perda auditiva 
profunda congênita

Autor(es): Ana Carolina Xavier Ottoline, Felippe Felix, Shiro Tomita, Daniel R. 
C. Darienzo, Mônica Baptista, Carla Freire

Palavras-chave: anormalidades congênitas, genética, surdez.

Introdução: A mutação 35delG é a mutação mais comum causadora de 
surdez genética não-sindrômica. Objetivo: O objetivo desse trabalho é es-
timar a prevalência da mutação 35delG entre pacientes com perda auditiva 
neurossensorial profunda bilateral não sindrômica de causa desconhecida, 
no Rio de Janeiro. Método: Do total de avaliados, 36 pacientes (14 do sexo 
masculino e 22 do sexo feminino) fizeram a pesquisa de mutação 35delG 
pelo método de PCR. Resultados: Cerca de 5,5% tiveram a mutação 35delG 
em homozigose e 19,5% apresentaram a mutação em heterozigose. Os dados 
permitiram confirmar a presença da mutação 35delG no gene GJB2 em 25% 
dos casos de perda auditiva neurossensorial profunda bilateral não sindrô-
mica. Conclusão: Esses achados reforçam a importância da investigação 
genética para definição etiológica da perda auditiva do paciente, permitindo 
reabilitação precoce e aconselhamento genético para as famílias.

AO-26 SGP: 9776

Eficácia da embolização em nasoangiofibromas: achados 
histológicos

Autor(es): José Alberto Alves Oliveira, Dalgimar Beserra Menezes, Carolina 
Veras Aguiar, Guilherme Leal Dantas, Paulo Cesar Almeida, Ricardo L. Carrau, 
Eika Ferreira Gomes

Palavras-chave: angiofibroma, embolização terapêutica, histologia, neoplasias de cabeça e 
pescoço.

Introdução: O nasoangiofibroma juvenil é uma doença rara, represen-
tando aproximadamente 0,5% de todos os tumores de cabeça e pescoço. 
Objetivo: Avaliar as alterações histológicas induzidas por embolização com 
polivinilálcool em pacientes submetidos à exérese tumoral para estimar o pe-
ríodo em que as mudanças foram mais eficazes. Método: Análise retrospectiva 
em centro de referência terciário. Amostra de conveniência de 39 pacientes 
submetidos à cirurgia para nasoangiofibroma de 1999 a 2009, com 27 pacien-
tes que preencheram os critérios de inclusão. Resultados: Achados comuns 
incluem inflamação das paredes arteriais (n = 13; 48%) e necrose (n = 15; 
56%). Embolização foi demonstrada pelas seguintes indicadores: hemorragia 
perivascular (n = 25; 93%), partículas intraluminais (n = 19; 70%) e necrose 
fibrinoide (n = 23; 85%) (p <0,001). Células gigantes e granulomas foram as 
mais observadas quando a embolização foi realizada 4-6 dias antes da cirurgia 
(p < 0,05). O mesmo foi encontrado para a proliferação de tecido fibroso (n = 
4; 50%) (p > 0,05) e células gigantes (n = 7; 50%) (p < 0,05). Conclusão: Os 
achados histológicos que mostraram a maior eficácia da embolização estavam 
presentes quando essa foi realizada de 4-6 dias antes da cirurgia. Fatores clínicos, 
tais como revascularização e facilidade de dissecção dos tecidos circundantes, 
podem desempenhar um papel que não pode ser avaliado pelo nosso modelo.

AO-27 SGP: 9848

Achados microbiológicos em 18 pacientes com sinusite maxilar 
após aumento do assoalho do seio maxilar, implante dentário e/ou 
cirurgia endodôntica

Autor(es): Jan Alessandro Socher, Pedro Geisel Santos, Edson M. Shirai 
Missugiro

Palavras-chave: implante dentário, microbiologia, sinusite maxilar.

Introdução: Com a crescente difusão de técnicas para aumento do soalho 
do seio maxilar, implantes dentários ou mesmo cirurgias endodônticas, 
complicações podem ocorrer, sendo a perfuração e infecção do seio ma-
xilar comuns. Nestes casos, a microbiologia é importante para estabelecer 
a terapêutica. Objetivo: Levantar os principais achados microbiológicos 
em 18 pacientes que evoluíram para sinusite maxilar após serem operados 
por cirurgiões-dentistas. Método: Investigação bacteriológica e fúngica do 
conteúdo do seio maxilar de 18 pacientes submetidos sinusectomia maxilar 
endoscópica. Os pacientes tinham sido submetidos previamente a cirurgia 
de aumento do soalho de seio maxilar, implante dentário e/ou cirurgia en-
dodôntica. Ao evoluir para sinusite maxilar, foram tratados pelos cirurgiões-
-dentistas com antibioticoterapia sem melhora dos sinais e sintomas e, assim, 
encaminhados para especialista em Otorrinolaringologia. Resultados: Os 
achados foram de uma infecção polimicrobiana, composta por aeróbicos e 
anaeróbicos, em especial o Streptococcus pneumoniae, Estreptococo alfa-he-
molítico, Microaerophilic estreptococci, Streptococcus pyogenes, Haemophilus 
influenzae, Moraxella catarhallis, Staphilococcus aureus, Peptoestreptococcus 
sp, Fusobacterium sp, Provetella sp e Porphyromonas sp. Em dois pacientes 
foram encontrados também esporos de Aspergillus. Discussão: Tanto nos 
casos com evolução aguda quanto crônica foram encontrados uma flora 
polimicrobiana composta por bactérias aeróbicas e anaeróbicas, com forte 
presença de germes da flora bacteriana oral. Os achados foram compatíveis 
com a literatura, exceto pelos casos que evoluíram para sinusite fúngica 
por Aspergillus niger, que é uma complicação incomum. Conclusão: No 
caso de sinusite maxilar, o conhecimento da microbiologia é importante na 
definição da terapêutica com antimicrobianos e/ou cirurgia destes pacientes.

AO-28 SGP: 10005

Expressão gênica dos fatores de apoptose na rinossinusite crônica 
com polipose nasossinusal

Autor(es): Daniel Salgado Küpper, Fabiana Cardoso Pereira Valera, Edwin 
Tamashiro, Cristiane Milanezi, João Santana da Silva, Wilma Terezinha 
Anselmo-Lima

Palavras-chave: caspase 3, caspase 7, caspase 9, genes p53, pólipos nasais.

Introdução: O fator causal para a perpetuação do processo inflamatório 
na rinossinusite crônica com polipose nasossinusal tem sido amplamente 
estudado. Porém, na literatura, pouco se encontra sobre a morte celular. 
Portanto, a avaliação molecular dos mecanismos envolvidos na apoptose 
celular pode fornecer informações para melhor entendimento de sua pa-
togênese. Objetivos: Avaliar a diferença de expressão gênica dos fatores 
de apoptose caspases 3, 7 e 9 e p53 em pacientes com pólipos nasais e 
controles. Método: A expressão gênica dos RNAm foi analisada por meio 
de Rtq-PCR, em 25 amostras de pólipos nasais (PN) e em 18 controles dos 
seguintes mediadores de apoptose: caspases 3, 7 e 9 e p53. Resultados: Foi 
observada expressão significamente menor de caspase 3, 9 e p53, enquanto 
a caspase 7 não se mostrou significamente alterada quando comparada 
aos controles. Conclusão: Os pacientes apresentaram menor expressão 
da caspases 3 e 9 e da p53, quando comparados aos controles, não sendo 
observada diferença na expressão da caspase 7. A diminuição dos fatores 
de apoptose pode ser determinante na característica da RSC com PNS.

AO-29 SGP: 10236

Estudo tomográfico do retalho nasosseptal para reconstrução 
endoscópica de defeitos na sela túrcica

Autor(es): Daniel Vasconcelos D’Avila, Daniela de Souza Formigoni, André Luiz 
Passos, Luiz Ubirajara Sennes

Palavras-chave: base do crânio, radiologia, retalhos cirúrgicos, sela túrcica, tomografia.
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Objetivo: Avaliar as dimensões do defeito após máxima abertura da região 
selar na cirurgia da hipófise e estimar a dimensão mínima do retalho na-
sosseptal que deveria ser preparado para ocluir o defeito, em imagens de 
tomografia computadorizada. Método: Foram 41 imagens de tomografia 
computadorizada de indivíduos normais, em cortes axiais e sagitais, no perí-
odo de março a fevereiro de 2012. Foram medidas as dimensões da máxima 
abertura no acesso à sela túrcica no sentido transverso (distância intercaver-
nosa) e longitudinal (altura da sela túrcica). Foi medida a distância da origem 
do retalho no forame esfenopalatino até a borda do defeito selar (porção 
pedicular do retalho). Foi, então, calculado o retalho mínimo preconizado 
para cobrir esse defeito, considerando as áreas pedicular e reconstrutora. 
Resultados: A análise individual entre a área pedicular mínima (APm) e 
a área reconstrutora mínima (ARm) mostrou que a primeira foi maior em 
todas as tomografias analisadas. A média da área pedicular mínima (APm) 
foi de 3,02 cm² ± 0,09, enquanto a média da área da reconstrutora mínima 
(ARm) foi de 1,75 cm² ± 0,08. A comparação entre as dimensões da APm 
e da ARm revelou significância estatística (p < 0,0001). A média da área 
total do retalho mínimo (ARTm) do grupo selar 4,96 cm² ± 0,16, enquanto 
a média da área total do retalho mínimo (ARTm) do grupo pré-selar foi de 
4,36 cm²  ± 0,26, não obtendo diferença estatística entre os grupos (p = 0,2).
Conclusão: Na cirurgia da hipófise, as dimensões do retalho nasosseptal 
se assemelham tanto em pacientes com seios esfenoidais do tipo pré-selar 
quanto do tipo selar. A porção pedicular destes retalhos foi sempre maior 
que a porção reconstrutora.

AO-30 SGP: 10343

Papel da biópsia de congelação e da cultura no diagnóstico de 
rinossinusite fúngica invasiva aguda

Autor(es): Danielle Leite Cunha de Queiroz, Edwin Tamashiro, Francesca Maia 
Faria, Mariane Sayuri Yui, Andréa Arantes Braga, Wilma T. Anselmo-Lima, 
Fabiana C. P. Valera

Palavras-chave: biópsia, infecções bacterianas e micoses, meios de cultura, sinusite.

Introdução: Importante atenção deve ser dada a rinossinusite fúngica in-
vasiva aguda (RSFIA), por ser diagnosticada principalmente em pacientes 
com deficiência de imunidade celular. Os sintomas nessa entidade são 
escassos e, na suspeita, é mandatória a realização de endoscopia nasal. O 
presente estudo tem como objetivo avaliar o papel da cultura e da biópsia 
de congelação no diagnóstico precoce de RSFIA. Método: Foram avaliados 
retrospectivamente 21 pacientes que realizaram investigação ambulatorial por 
suspeita de rinossinusite fúngica invasiva aguda no período de 1º de janeiro 
de 2010 a 31 de julho de 2012. Foram colhidos biópsia de congelação para 
investigação de infecção fúngica invasiva e fragmento de tecido para cultura 
micológica de todos os pacientes com suspeita de RSFIA, sendo comparados 
com os resultados da biópsia processada em parafina. Resultados: A ava-
liação dos 21 pacientes evidenciou associação significativa entre o exame 
histopatológico e a biópsia de congelação, com alta sensibilidade (92,8%), 
especificidade (100%) e acurácia (92,5%). Houve associação significativa 
entre o exame histopatológico e a cultura para fungos (p = 0,04), com sensi-
bilidade de 75%. A congelação foi mais eficaz que a cultura para confirmar o 
diagnóstico de RSFIA. Conclusão: Diante da necessidade de se estabelecer 
o diagnóstico e tratamento precoces para pacientes com RSFIA, a biópsia de 
congelação se mostrou tão eficaz quanto o exame padrão-ouro (HE e GMS) 
com a vantagem de se obter resultados em menor tempo. Apesar de menor 
sensibilidade, a cultura apresentou significativa associação na identificação 
do fungo quando comparada com os resultados de parafina.

AO-31 SGP: 9627

Polipose nasossinusal: análise histológica pré e pós-corticoterapia 
tópica

Autor(es): Arethusa Ingrid de Liz Medeiros Dias, Eulalia Sakano, Carlos Takahiro 
Chone, Albina Messias de Almeida Milani Altemani, João Paulo Valente

Palavras-chave: budesonida, corticosteroides, histologia, pólipos nasais.

Introdução: Há vários trabalhos sobre a histologia dos pólipos nasossinusais, 
entretanto, existem poucos estudos correlacionando a ação do corticosteroi-
des na histologia. Objetivos: Analisar quais as alterações histológicas que o 
corticosteroide tópico pode induzir no pólipo após três meses de seu uso. 
Método: Foram estudados 53 pacientes com polipose nasossinusal virgens 

de tratamento (com CE tópico ou sistêmico). As amostras dos pólipos foram 
colhidas por biópsia ambulatorial, antes e após o tratamento, e analisadas 
por meio de microscopia óptica. Resultados: Ainda que sem significância 
estatística, foi constatada uma tendência à intensificação do edema na biópsia 
pós corticoterapia. Ao serem avaliadas as alterações nos tipos específicos 
de células, apenas os eosinófilos tiveram oscilação, com tendência à dimi-
nuição, com redução importante dos casos intensos (17 para nove casos), 
porém, sem significância estatística (p = 0,073). Discussão: Ainda que 
disponíveis diversos estudos demonstrando aspectos clínicos, a escassez de 
dados acerca das alterações histológicas decorridas do uso dos CE motivou 
a realização deste estudo. O achado de um leve aumento de edema foi 
o mais imprevisível, porém, diversos fatores podem ter influenciado, tais 
como: subjetividade da análise, heterogeneidade da lâmina, aderência ao 
tratamento, diferenças genéticas e raciais. Conclusão: Apesar de ter impacto 
clínico definido no tratamento da polipose, pouco se estudou a respeito das 
alterações histológicas dos CE nos pólipos nasossinusais. Ainda que com 
limitações, o estudo atual ressalta que os achados podem não ser tão óbvios 
como esperados, motivando a realização de novos estudos.

AO-32 SGP:9593

Análise do gene GJB2 em crianças surdas pré-linguais submetidas 
ao implante coclear no Sul do Brasil

Autor(es): Luiz Henrique Campos da Motta, Mauren Rocha de Faria, Têmis 
Maria Felix, Liliane Todeschini de Souza, Fabiana Moura Costa Motta, Michelle 
Lavinsky Wolff, Luiz Lavinsky

Palavras-chave: genética, implante coclear, surdez.

Introdução: A causa mais comum de surdez na infância é genética. Mu-
tações no gene GJB2 são determinantes, sendo responsáveis por 80% dos 
casos de surdez autossômica recessiva. Destes, 70% têm a mutação 35delG. 
Estudos têm comparado o desempenho auditivo do implante coclear (IC) 
em pacientes com etiologia genética, frente aos pacientes sem esta etiologia, 
porém com resultados inconclusivos. Objetivo: O objetivo deste trabalho 
foi determinar a frequência de mutações no GJB2 em pacientes com sur-
dez pré-lingual, sem etiologia definida, submetidos ao IC no Serviço de 
Otorrinolaringologia do Hospital de Clínicas de Porto Alegre e comparar 
o índice de reconhecimento de fala (IRF) para sentenças em conjunto 
aberto de acordo com a presença ou ausência da 35delG. Método: Estudo 
transversal. Foram avaliados 37 pacientes submetidos ao IC, com etiologia 
indeterminada para surdez. Foram realizadas extração de DNA, Polimerase 
Chain Reaction e sequenciamento. Resultados: Em 37 pacientes, a frequ-
ência de mutações foi 18%. Três homozigotos (35delG), três heterozigotos 
(35delG), um heterozigoto composto (35delG/E47X). Mutações patogênicas 
descritas foram encontradas (W172R e W172X). Uma nova mutação (M34R) 
possivelmente patogênica para surdez foi encontrada em heterozigose. A 
prevalência de surdez causada por mutações neste gene foi 28%. O IRF no 
grupo 35delG foi 72%, comparado a 30% no grupo sem mutação (p > 0,05). 
Conclusão: A prevalência da 35delG neste estudo corrobora a literatura 
brasileira. Observou-se uma diferença clinicamente significativa no desem-
penho auditivo pós-operatório dos pacientes com 35delG. A ausência de 
significância estatística para esse resultado pode ser atribuída ao número 
restrito de pacientes com mutação na amostra.

AO-33 SGP:10116

O uso de amoxicilina, prednisolona ou ibuprofeno não altera a 
evolução da dor pós-operatória em crianças submetidas à amigda-
lectomia/adenoamigdalectomia

Autor(es): Carolina Brotto de Azevedo, Lucas Rodrigues Carenzi, Danielle 
Leite Cunha de Queiroz, Wilma T. Anselmo-Lima, Fabiana Cardoso P. Valera, 
Edwin Tamashiro

Palavras-chave: analgesia, cuidados pós-operatórios, medição da dor, tonsilectomia.

Introdução: Amigdalectomia/adenoamigdalectomia continuam entre as 
principais cirurgias realizadas na faixa etária pediátrica. Entretanto, não há 
conduta uniforme de como tais pacientes devam ser manejados no pós-
-operatório a fim de se reduzirem os riscos e as morbidades (sangramento, 
febre, dor, dificuldade de retorno à alimentação, desidratação e distúrbios 
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hidroeletrolíticos). Há controvérsias se o uso de antibióticos e de anti-
-inflamatórios esteroidais e não-esteroidais oferecem benefícios na recupe-
ração pós-operatória desses pacientes. Objetivo: Neste estudo, buscamos 
avaliar se a utilização de amoxicilina, ibuprofeno ou prednisolona alteram 
a evolução pós-operatória de crianças submetidas à amigdalectomia/ade-
noamigdalectomia. Método: Para tanto, foi utilizada avaliação prospectiva, 
randomizada, com avaliação diária da dor pós-operatória medida por escalas 
de dor validadas em crianças, assinaladas tanto pelos pais (Parents’ Post-
-operative Pain Measurement-PPPM) como pelo próprio paciente (Escala de 
Faces). Foram selecionados 225 pacientes, sem comorbidades ou submissão 
a outros procedimentos que pudessem alterar a dor pós-operatória ou 
impossibilidade de preenchimento do diário de dor ao longo de 7 dias pós-
-operatórios. Para análise da dor por meio das escalas de PPPM e de Faces 
foram utilizados respectivamente o modelo de regressão linear com efeitos 
mistos e o teste não paramétrico de Kruskall-Walis. Não houve diferença 
estatística em nenhum dos dias quando comparados os diferentes grupos, 
havendo apenas diferença entre os dias dentro de um mesmo grupo, com 
melhora significativa da dor a cada 2 a 3 dias. Resultados/Conclusão: Os 
resultados de nosso estudo demonstram que a utilização de amoxicilina, 
ibuprofeno ou prednisolona não trazem nenhum benefício adicional quanto 
à redução da dor pós-operatória em cirurgias de amigdalectomia.

AO-37 SGP:9413

Estudo comparativo de achados de eletrococleografia em 17 
pacientes pediátricos com queixa principal de tonturas

Autor(es): Jan Alessandro Socher, Deise Regina Paul Exel, Dayra Dill Socher, 
Thomas Ribeiro Marcolini, Maryane Cristine Safraider

Palavras-chave: doença de meniere, hidropisia endolinfática, potenciais evocados auditivos do 
tronco encefálico, vertigem.

Introdução: O diagnóstico de tonturas na população pediátrica ainda é 
um desafio, com poucos estudos na literatura quando em comparação com 
a população adulta. Objetivo: Descrever os achados de eletrococleografia 
em pacientes pediátricos que buscaram serviço especializado em Otorri-
nolaringologia de Blumenau/SC com queixa de tonturas. Métodos: Foram 
selecionados 17 pacientes entre 8 e 16 anos de idade com queixa de ton-
turas atendidos entre junho de 2010 a junho de 2012. Todos os pacientes 
foram previamente submetidos à avaliação otorrinolaringológica, exame 
otoneurológico completo, audiometria tonal, logoaudiometria e imitância 
acústica com pesquisa de reflexos estapedianos ipsi e contralaterais. Naqueles 
pacientes que apresentaram alterações e suspeita de hidropsia endolinfática 
foi realizado exame de eletrococleografia com eletrodo timpânico bilateral 
sem necessidade de sedação. Resultados: Do total de casos, nove pacientes 
(52,9%) apresentaram relação potencial de somação/ação (PS/PA) na eletro-
cocleografia dentro dos padrões de normalidade. Dos outros oito pacientes 
(47,1%), quatro apresentaram relação PS/PA compatíveis com hidropsia 
endolinfática (HE) bilateral, três casos com HE à direita e um caso com HE 
à esquerda. Conclusão: A hidropsia endolinfática pode ser uma causa de 
tonturas mesmo na população pediátrica e a eletrococleografia é o exame 
de escolha para o diagnóstico diferencial.

AO-38 SGP:10084

Identificação dos achados otoneurológicos de vectoeletronistagmo-
grafia e videonistagmoscopia infravermelha de pacientes adultos 
atendidos em serviço especializado em otorrinolaringologia de 
Blumenau-SC

Autor(es): Jan Alessandro Socher, Deise Regina Paul Exel, Dayra Dill Socher, 
Camila Anton, Paula Nicole Tigre

Palavras-chave: doenças do labirinto, eletronistagmografia, nistagmo patológico.

Introdução: As causas de tontura são de difícil diagnóstico. O exame 
vestibular analisa o funcionamento do labirinto e suas correlações com 
outros sistemas, tornando-se parte fundamental da avaliação otoneuroló-
gica. Objetivo: Identificar os achados otoneurológicos de vectoeletronis-
tagmografia (VENG) e videonistagmoscopia infravermelha (VNG), verificar 
a frequências desses achados e dos principais sintomas citados, auxiliar o 
diagnóstico e aplicar medidas de prevenção à população em geral e melhora 
da qualidade de vida da população acometida. Método: Estudo longitudinal 
retrospectivo com 1212 pacientes com idade superior a 18 anos, com queixas 

otoneurológicas que realizaram exames de VENG e VNG atendidos entre 
abril de 2009 e julho de 2012. Resultados: Os principais sintomas foram 
a tontura, citada 742 vezes; seguida pelo zumbido, com 460 citações. Do 
total dos pacientes, 627 (52%) obtiveram VENG sem alterações, 445 (37%) 
apresentaram síndrome vestibular periférica irritativa (SVPI), 137 pacientes 
(11%) apresentaram síndrome vestibular periférica deficitária (SVPD) e três 
(menos de 1%) apresentaram síndrome vestibular central (SVC). Apesar da 
VENG normal, 156 pacientes (25%) apresentaram nistagmo característico de 
vertigem postural paroxística benigna (VPPB) frente às manobras vestibulares 
sob VNG, sendo que nos casos de SVPI 120 pacientes (27%) apresentaram 
sinais de VPPB. Já nos de SVPD, 40 pacientes (29%) apresentaram, e nos 
casos de SVC, um paciente (33%) demonstrou. Conclusão: Os achados do 
protocolo de exame otoneurológico demonstraram na população adulta 
prevalência de SVPI e foram úteis no diagnóstico diferencial e na escolha 
da melhor opção terapêutica para tonturas principalmente naqueles casos 
normais à VENG.

AO-39 SGP:10225

Potencial evocado miogênico vestibular galvânico (G-VEMP) em 
indivíduos normais

Autor(es): Luciana Cristina Matos Cunha, Maurício Tavares, Ludmila Labanca, 
Carlos Julio Tierra Criollo, João Luiz Gigliolia, Denise Utsch Gonçalves

Palavras-chave: avaliação, eletrofisiologia, potenciais evocados miogênicos vestibulares.

Introdução: O potencial evocado miogênico vestibular (VEMP) com esti-
mulação vestibular galvânica (GVS) avalia a via vestíbuloespinhal. A resposta 
captada no músculo sóleo tem uma componente de curta latência (SL) em 
até 60 ms e de média (ML) em até 119 ms, sendo a primeira uma resposta 
otolítica e a última dos canais semicirculares. Objetivo: Descrever o VEMP 
com estimulação galvânica em indivíduos normais. Métodos: Selecionaram-
-se 13 sujeitos entre 50 e 66 anos sem queixas otoneurológicas ou história 
de doença vestibular. GVS foi aplicada com o ânodo na mastoide direita e 
cátodo na esquerda (ADCE) e, em seguida, a corrente foi invertida (AECD). 
Trinta estímulos com ADCE foram captados em cada perna, seguidos de mais 
30 com AECD, totalizando 120 estímulos. A intensidade da corrente foi de 
2 mA, duração de 400 ms, frequência de 5-6 ms. Os sujeitos permaneceram 
em pé, cabeça girada contralateral à captação do estímulo feita no músculo 
sóleo de ambas as pernas. As latências de SL e ML foram analisadas em 
cada perna. Resultado: A latência das respostas foi semelhante entre as 
pernas. O valor médio de SL foi 55 ms e de ML foi 113 ms. Conclusão: O 
VEMP galvânico é confiável, seguro e de baixo custo, com aplicabilidade 
na avaliação otoneurológica.

AO-40 SGP:9619

Correlação entre os achados audiométricos em indivíduos com 
migrânea sem e com aura, migrânea vestibular e sem cefaleia

Autor(es): Juliana Antoniolli Duarte, Alexandra Kolontai Oliveira, Renata Souza 
Curi, Thais Villa, Larissa Agessi, Fernando Freitas Ganança, Deusvenir de 
Souza Carvalho

Palavras-chave: perda auditiva, tontura, transtornos de enxaqueca.

Objetivo: Comparar os achados audiometricos em indivíduos com migrâ-
nea com e sem aura, individuos com migranea vestibular e sem cefaleia. 
Método: Estudo transversal, comparativo, simples cego, em que foram 
avaliados 15 pacientes com migrânea sem aura, 12 com migrânea com aura, 
15 com migrânea vestibular, e 15 indivíduos sem história de cefaleia, entre 
18 e 40 anos. Realizou-se anamnese e exames neurólogico e otoneurológico 
e a audiometria tonal realizada por fonoaudiólogo cego em relação aos 
grupos. Resultados: A idade média do grupo migrânea sem aura foi 29,5 
anos (SD 6,3), migrânea com aura 28,7 (SD 6,0), migrânea vestibular 29,2 
(SD 5,5), indivíduos sem cefaleia 29,1 (SD 5,0). Com relação à média dos 
limiares tonais para a orelha direita, para o grupo migrânea sem aura foi 
de 10,7 dBNA (SD 4,2), migrânea com aura 10,4 dBNA (SD 5,4), migrânea 
vestibular 8,3 dBNA (4,9) e indivíduos sem cefaleia 6,7 dBNA (SD 2,4) com 
p-valor de 0,051. Para a orelha esquerda foram, respectivamente, 9,7 dBNA 
(SD 3,5), 10,8 dBNA (SD 5,1), 9,0 dBNA (SD 4,7) e 6,7 dBNA (SD 2,4) e 
p-valor de 0,059. Discussão: Alguns estudos identificaram perda auditiva 
em pacientes migranosos semelhantes àquelas na doença de Ménière. A 
literatura ainda é escassa acerca das alterações auditivas em pacientes com 
migrânea associada ou não à tontura, o presente estudo mostrou uma forte 
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tendência a esta associação. Conclusão: Nenhum indivíduo apresentou 
perda auditiva, contudo, houve uma tendência à diferença estatística na 
comparação entre os grupos com migrânea e sem cefaleia.

AO-41 SGP:9543

Dizziness Handicap Inventory (DHI) - pacientes com e sem disfunção 
vestibular

Autor(es): David Greco Varela, Fabiola Moreira Magalhães, Amanda Canário 
Andrade Azevedo, Lorena Pinheiro Figueiredo, José Fernando Colafêmina, 
José Ailton Oliveira Carneiro, Aedo Santos Cidreira, Nilvano Alves Andrade

Palavras-chave: doenças do labirinto, eletronistagmografia, qualidade de vida, tontura.

Introdução: O Dizziness Handicap Inventory (DHI) é um instrumento útil 
no diagnóstico e no acompanhamento do paciente com tontura. Os testes 
convencionais para avaliação do sistema vestibular não são apropriados para 
inferências psicológicas e qualidade de vida, como é o DHI. Sua versão em 
português é de fácil entendimento e pode ser aplicada de maneira objetiva. 
Objetivo: Relacionar as alterações de oscilação corporal de voluntários 
com queixa de tontura de acordo com a presença ou não de alteração 
eletronistagmográfica, com a pontuação do questionário DHI. Método: O 
estudo recrutou todos os pacientes com queixa de tontura atendidos em 
ambulatório de referência em Otorrinolaringologia. De acordo com o exame 
eletronistagmográfico, foram formados dois grupos de estudo. Foi aplicado 
o questionário DHI - versão em português - e realizada análise com o uso de 
modelos de regressão linear robusta bivariado e multivariado, com ajuste por 
idade no sexo feminino (n = 61) e masculino (n = 23). Resultados: O grupo 
1 de voluntários com tontura de ambos os sexos apresentaram a média de 
pontuação mais elevada no DHI total. A maioria dos homens e das mulheres 
obteve pontuação entre 2 e 30 pontos. Não houve representantes do sexo 
masculino com pontuação acima de 60. O DHI funcional cursou com maiores 
médias. Os homens apresentaram diferença significativa entre os grupos 1 
e 2 de casos no DHI total e em seus três componentes. Conclusão: Houve 
significância estatística apenas entres os grupos do sexo masculino.

AO-42 SGP:10036

Avaliação dos testes de função tubária em adultos normais
Autor(es): Inesângela Canali, Letícia Petersen Schmidt Rosito, Sady Selaimen 
da Costa, Bruno Siliprandi Pinto, Claudia Scherber Giugno

Palavras-chave: doenças do labirinto, eletronistagmografia, qualidade de vida, tontura.

Introdução: A função da tuba auditiva é equalizar a pressão do meio externo 
com a orelha média, protegendo-a contra mudanças rápidas de pressão. 
Objetivo: Avaliar a função da tuba auditiva em adultos hígidos e comparar 
as variações da pressão na orelha média durante a realização dos testes de 
função tubária, com o número de movimentações consecutivas da membrana 
timpânica (MT), durante a realização dos mesmos. Método: Foi realizada 
a pesquisa da função tubária em 27 voluntários normais (54 orelhas), com 
idades entre 18 e 29 anos e MT normal. Foram realizadas as manobras 
de Valsalva, Sniff Test e Toynbee, sendo realizada a medida da pressão 
na orelha estudada e videotoscopia concomitante na outra orelha para a 
análise da movimentação da MT durante os testes. Resultados: Todas as 
medidas das pressões após cinco manobras de Valsalva consecutivas foram 
estatisticamente diferentes da pressão basal. As pressões medidas durante o 
Sniff Test e a manobra de Toynbee não foram estatisticamente diferentes da 
pressão basal. Somente houve diferença estatisticamente significativa entre 
pressão basal do Sniff Test com a pressão basal da manobra de Toynbee. 
Em 70,4% das orelhas, houve movimentação da MT durante a manobra de 
Valsalsa; somente 16,7% das orelhas tiveram movimentação da MT após 
o Sniff Test e 44,4% das orelhas movimentaram a MT após a manobra de 
Toynbee. Conclusão: A tuba auditiva operou efetivamente sua abertura e 
fechamento na maior parte das orelhas estudadas durante a manobra de 
Valsalva nos individuo normais estudados.

AO-43 SGP:9961

Análise videonasoendoscópica do esfíncter velofaríngeo após 
palatoplastia em portadores de fissuras palatinas

Autor(es): Adriano de Amorim Barbosa, Silvio Caldas Neto, Fabiana Araújo 
Sperandio, Márcia Maria Pessoa dos Santos, Priscila Regina Candido Espinola 
Uchoa, Ana Maria Lira Correia

Palavras-chave: esfíncter velofaríngeo, fissura palatina, insuficiência velofaríngea, palato.

Introdução: O esfíncter velofaríngeo (EVF) corresponde à área limitada pelo 
palato mole, pelas paredes laterais e posterior da faringe. Está localizado na 
zona de transição entre a rinofaringe e a orofaringe. Em pacientes porta-
dores de fissura palatina, esse esfíncter torna-se insuficiente. O tratamento 
cirúrgico desta deformidade é a palatoplastia, que tem como função tornar 
o mecanismo de fechamento do esfíncter velofaríngeo adequado. A idade 
no momento da palatoplastia e o tipo de fissura podem comprometer o 
resultado cirúrgico, sendo a videonasoendoscopia um método de avaliação 
instrumental que possibilita investigar a extensão do acometimento das 
estruturas e funções do mecanismo velofaríngeo. Objetivo: Avaliar, por 
meio de videonasoendoscopia, o resultado da palatoplastia no que diz 
respeito ao tipo de fechamento do esfíncter velofaríngeo, e relacionar com 
informações relativas ao tipo de fissura e idade no momento da palatoplas-
tia. Método: Foram analisados, retrospectivamente, os prontuários de 183 
portadores de fissura palatina que realizaram avaliação videonasoendos-
cópica no período de 2008 a 2010 após serem submetidos a palatoplastia 
primária em uma instituição localizada em Recife. Resultados: Entre 183 
prontuários; 9,8% apresentaram fechamento completo e 90,2% incompleto 
do EVF; 34,4% haviam sido submetidos à palatoplastia antes dos 24 meses 
de idade e 65,6% após esta idade. O tipo de fissura mais encontrado foi a 
transforame unilateral esquerda. Conclusão: Os resultados da associação 
do tipo de fechamento do EVF com a idade na realização da palatoplastia 
foram estatisticamente significantes. Em relação à associação com o tipo de 
fissura, verificou-se que não houve diferença significativa.

AO-44 SGP:9470

Nódulos vocais em crianças: características clínicas, perceptivo-
auditivas e acústicas

Autor(es): Regina Helena Garcia Martins, Andreia Cristina Jóia Gramuglia, 
Elaine Lara Mendes Tavares, Núbia de Souza e Silva, Luis Alan Cardoso de 
Melo, Alessandra Loli

Palavras-chave: criança, distúrbios da voz, voz.

Introdução: Nódulos vocais são as principais lesões laríngeas em crianças, 
porém nem sempre as crianças colaboram nas avaliações endoscópicas, 
sendo importantes outros meios de avaliação. Objetivo: Investigar em 
crianças com nódulos, os aspectos clínicos, perceptivo-auditivos e vocais 
acústicos. Métodos: Foram incluidas 100 crianças (4 a 11 anos) com diag-
nóstico videolaringoscópico de nódulos. Na avaliação perceptivo-auditiva, 
utilizou-se a escala GRBASI e, nas análises acústicas, o programa MDVP, 
sendo analisados os seguintes parâmetros: jitter, Pitch Pertubation Quotient 
(PPQ), porcentagem de shimmer, Amplitud Pertubation Quotient (APQ), 
Noise Harmonic Ruid (NHR), Soft Phpnation Index (SPI). Os resultados 
foram comparados ao de um grupo controle de escolares na mesma faixa 
etária e sem sintomas vocais. Resultados: Os principais sintomas vocais 
foram: rouquidão (45,0%); uso exagerado da fala (30,0%); gritar muito 
(25,0%); Sintomas respiratórios foram relatados por 15,0%. As crianças 
com nódulos obtiveram escores mais elevados nos valores de G da escala 
GRBASI (G0-21, G1-62; G2-17) do que as do grupo controle (G0-76, G1-24, 
G2-0). Qualidade vocal rouca-soprosa foi observada em 42% das crianças 
com nódulos, ressonância excessiva de laringe em 78% dos casos, ataque 
vocal brusco em 53%, tensão do músculo esquelético em 40,0%. As me-
didas acústicas mais significativas foram % jitter; PPQ e SPI. Os valores de 
Fo não se diferenciaram entre os grupos. Conclusão: Nódulos vocais em 
crianças determinam alterações nas qualidades vocais passiveis de serem 
identificadas pelas avaliações vocais perceptivo-auditivas e acústicas, po-
dendo ser úteis no feedback do tratamento fonoaudiológico e na avaliação 
da evolução das lesões.
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AO-45 SGP:10083

Frequência fundamental e intensidade vocal em indivíduos com 
Parkinson

Autor(es): Erideise Gurgel da Costa, Erideise Gurgel da Costa, Maria Lúcia 
Gurgel da Costa, Janaína Mayara Costa de Santana, Josian Medeiros, Maria 
da Conceição C. da Silveira, Theonila Ana Bandeira Barbosa

Palavras-chave: disfonia, doença de parkinson, fonação.

Objetivo: Analisar características acústicas relacionadas à intensidade 
e frequência fundamental, em indivíduos com doença de Parkinson. 
Métodos: Participaram do estudo 30 parkinsonianos, 14 homens e 16 mu-
lheres, entre 46 e 85 anos. Classificados nos estágios I, II ou III da escala de 
Hoehn e Yahr, submetidos à avaliação dos achados acústicos de frequência 
e intensidade vocal. Resultados: O gênero feminino apresentou desvio 
padrão de f0 acima da média nos três estágios de comprometimento e os 
indivíduos do gênero masculino apresentaram valores acima da média ape-
nas no estágio III, pois nos estágios I e II as médias estavam bem abaixo do 
esperado quando comparados ao esperado para sujeitos idosos; observou-
-se, também, que os sujeitos do gênero feminino no estágio I apresentaram 
as maiores médias de intensidade, com diminuição nos estágios seguintes. 
Verificou-se, ainda, diminuição nas médias da intensidade média, paras as 
faixas etárias mais elevadas. Destaca-se a necessidade de estudos futuros 
para que possam melhor explorar este assunto. Conclusão: Por meio desta 
pesquisa, observa-se diferenças estatisticamente significantes em relação ao 
gênero quanto à frequência fundamental e intensidade, com diminuição 
nas médias de intensidade com a progressão da idade e agravamento da 
doença de Parkinson.

AO-46 SGP:10139

Protocolo de avaliação por nasofibrolaringoscopia para diferenciar 
tremor vocal essencial e distônico

Autor(es): Bruno Teixeira de Moraes, Noemi Grigoletto de Biase

Palavras-chave: distonia, laringoscopia, tremor, tremor essencial.

Introdução: Entre as síndromes neurológicas com possível manifestação 
de tremor vocal, a maior dificuldade diagnóstica reside na distinção entre o 
tremor essencial e o distônico, pois ambas apresentam sintomas semelhantes 
e se caracterizam por tremor de ação. Objetivos: Validar protocolo de tarefas 
específicas na avaliação do tremor vocal por nasofibrolaringoscopia e identi-
ficar aquelas que diferenciem fenomenologicamente as síndromes de tremor 
essencial e distônico. Desenho do estudo: Estudo transversal prospectivo. 
Método: O protocolo de nasofibrolaringoscopia, que consistiu na avaliação 
do tremor em palato, faringe e laringe durante execução de diversas tarefas 
fonatórias e não fonatórias com características fenomenológicas distintas, foi 
aplicado em 19 pacientes com tremor vocal. Os exames gravados em vídeo 
foram submetidos à avaliação perceptivo-visual do tremor por três exami-
nadores com experiência em neurolaringologia. A validação do protocolo 
foi determinada pela concordância intraobservador e interobservador. Os 
pacientes foram diagnosticados como tremor essencial ou distônico a partir 
da caracterização fenomenológica de cada grupo. Uma vez classificados, 
determinaram-se quais tarefas estavam associadas com a presença de tremor 
nas diferentes síndromes. Resultados: A avaliação do protocolo mostrou-se 
reprodutível após análise estatística. As tarefas que contribuíram de forma 
significativa na distinção do tremor essencial e distônico foram a emissão 
/s/, assobio contínuo e redução do tremor no agudo, pois apresentaram-
-se fenomenologicamente diferentes quanto à presença do tremor entre as 
duas síndromes. Conclusões: A avaliação perceptivo-visual do tremor em 
aparelho fonatório mostrou-se reprodutível. O protocolo de tarefas espe-
cíficas por nasofibrolaringoscopia é um método viável para diferenciar as 
síndromes de tremor vocal essencial e distônico.

AO-47 SGP:9130

Modelo experimental de rinossinusite crônica em coelhos sem 
utilização de bactérias: comparação de técnicas de indução

Autor(es): Raphaella de Oliveira Migliavacca, Otávio Bejzman Piltcher, Lúcia 
Maria Kliemann, Marcelle Reesink Cerski, Fabíola Schons Meyer, Geraldo 
Machado Filho, Paula Oppermann, Suzie Hyeona Kang, Sady Selaimen da Costa 

Palavras-chave: coelhos, modelos animais, sinusite.

Introdução: Os modelos experimentais têm um papel importante no 
conhecimento dos mecanismos envolvidos na patogênese da rinossinusite 
crônica (RSC). Objetivos: Comprovar que sem inoculação de bactérias 
seria possível induzir alterações histológicas crônicas nos seios maxilares 
de coelhos por meio da obstrução do óstio de drenagem dos mesmos, 
produzindo um modelo experimental consistente e reproduzível para RSC. 
Secundariamente, comparar achados inflamatórios entre duas técnicas de 
oclusão do óstio do seio maxilar com N-butil cianocrilato: via transmaxilar 
(VTM) e via teto de fossa nasal (VTFN). Método: Estudo experimental 
randomizado cego em animais de laboratório no qual foram sorteados 
16 coelhos Nova Zelândia entre oclusão do seio maxilar direito VTM ou 
VTFN. Após 12 semanas de seguimento, os animais foram anestesiados e 
sacrificados para análise histopatológica cegada da mucosa do seio maxilar. 
Resultados: Apresentavam alterações histopatológicas compatíveis com RSC 
os oito (100%) seios maxilares intervindos com o uso da técnica VTM e três 
(37,5%) com o uso da técnica VTFN, com p 0,008 e 0,250, respectivamente, 
quando comparados lado direito com o lado controle. Comparando-se as 
duas técnicas de oclusão, a técnica VTM mostrou-se mais consistente em 
provocar alterações crônicas nas mucosas dos seios maxilares ocluídos 
(p 0,026). Conclusões: O modelo do presente trabalho obteve sucesso em 
provocar alterações histológicas compatíveis com RSC nos animais subme-
tidos à técnica de oclusão VTM com seguimento de 12 semanas, podendo 
ser facilmente replicável para futuros estudos celulares na mucosa sinusal.

AO-48 SGP:9263

Polimorfismo G/C na posição -174 do gene promotor da interleucina-6 
em polipose nasossinusal e asma

Autor(es): Eduardo Macoto Kosugi, Cintia Meirelles de Camargo-Kosugi, Élcio 
Roldan Hirai, José Arruda Mendes-Neto, Luis Carlos Gregório, Ismael Dale 
Cotrim Guerreiro da Silva, Luc Louis Maurice Weckx

Palavras-chave: asma, interleucina-6, polimorfismo de um único nucleotídeo, polimorfismo 
genético, pólipos nasais.

Introdução: Polipose nasossinusal e asma são doenças crônicas de etio-
patogenia não totalmente conhecida. Porém, mecanismos inflamatórios 
parecem ter papel preponderante. Dentre os vários mediadores inflamatórios 
relacionados à polipose nasossinusal e à asma, temos a interleucina-6, cujo 
polimorfismo -174 G/C pode promover um fenótipo mais inflamatório. 
Objetivo: Analisar a relação do polimorfismo -174 G/C na associação poli-
pose nasossinusal e asma. Método: Estudo transversal, no qual foi pesqui-
sado o polimorfismo -174 G/C em 45 pacientes com polipose nasossinusal 
e asma, 63 com polipose nasossinusal apenas, 45 com asma apenas (grupos 
inflamatórios) e 81 indivíduos sem ambas as doenças (grupo controle), em 
amostras de sangue. Resultados: O genótipo GG foi o mais frequente nos 
grupos inflamatórios, com 71,11% em polipose nasossinusal e asma, 82,22% 
em asma somente, 61,90% em polipose nasossinusal somente, e 38,27% 
em controles, com diferença significante entre os grupos inflamatórios e o 
grupo controle e sem diferença entre os grupos inflamatórios, exceto na 
comparação entre o grupo polipose nasossinusal sem asma e grupo asma. 
Conclusão: O genótipo -174 GG parece estar relacionado à maior infla-
mação, podendo exercer influência na polipose nasossinusal e na asma, 
parecendo ser mais importante nesta última.
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AO-49 SGP:9365

Efeitos da utilização de insulina e de um implante transitório, 
biomembrana natural de látex derivada da seringueira Hevea 
brasiliensis, em um modelo experimental de perfuração 
traumática de membrana timpânica

Autor(es): Marcos Miranda de Araújo, Adriana Andrade Batista Murashima, Vani 
Maria Alves, Maria Rossato, Miguel Angelo Hyppolito

Palavras-chave: cicatrização, histologia, insulina, látex, perfuração da membrana timpânica.

Introdução: Nos últimos anos, houve uma tendência na busca por subs-
tâncias reguladoras que pudessem otimizar o processo de cicatrização de 
membranas timpânicas (MTs) perfuradas. Objetivos: Determinar os efeitos 
da utilização da insulina tópica e da biomembrana natural de látex, de 
forma isolada e em associação, no processo de cicatrização de perfurações 
traumáticas de MTs. Métodos: MTs de 61 ratos Wistar foram perfuradas 
nas porções anterior e posterior ao cabo do martelo. Os animais foram 
divididos em quatro grupos: Controle, Insulina, Látex e Insulina+Látex. As 
MTs foram avaliadas histologicamente com 3, 5 e 7 dias após perfuração, 
por análise morfométrica de espessuras das camadas epitelial, fibrosa e 
mucosa; tamanho da perfuração; área da MT; avaliação semiquantitativa 
da produção de colágeno e avaliação imunohistoquímica da atividade 
epitelial, de miofibroblastos e da vascularização. Resultados: A insulina 
e a biomembrana de látex anteciparam o fechamento da camada epitelial 
externa da MT, promoveram aumento precoce da espessura da camada 
fibrosa e maior proliferação de miofibroblastos na lâmina própria da MT. 
A insulina isoladamente provocou maior formação do colágeno tecidual, 
com fibras colágenas mais espessas e melhor organizadas. Conclusões: A 
insulina e a biomembrana natural de látex, de forma isolada e em associação, 
aceleraram o processo de cicatrização de perfurações traumáticas de MTs, 
o que permite estudos futuros em perfurações timpânicas em humanos.

AO-50 SGP:9366

Uso de suturas e cola em microcirurgia de laringe: estudo 
histológico

Autor(es): Rebecca Maunsell, Leandro Freitas, Albina Altemani, Agricio Nubiato 
Crespo

Palavras-chave: cicatriz, pregas vocais, qualidade da voz, suturas.

Objetivo: Melhora da qualidade vocal é o resultado esperado nas microfo-
nocirurgias. Para tal, o complexo movimento vibratório das pregas vocais 
deve ser preservado. A formação de uma cicatriz nas pregas vocais pode 
comprometer este movimento e continua a ser uma das situações mais difíceis 
de ser corrigida. A necessidade de cobrir o microflap após a remoção de 
afecções benignas das pregas vocais ainda é controverso. O objetivo deste 
estudo foi comparar as características cicatriciais da técnica do microflap 
quando deixado cicatrizar por segunda intenção, quando fechado com 
sutura e quando coberto com cola de fibrina. Método: Realizou-se estudo 
experimental em 37 coelhos. A cicatrização foi avaliada 7, 30 e 90 dias após 
os procedimentos. Estudou-se a concentracão de colágeno, a intensidade 
do processo inflamatório e a espessura do epitélio e da lâmina própria. 
Resultados: A concentracão de colágeno aumentou em todos os grupos. 
Espessura epitelial aumentou uma semana após os procedimentos. Após 90 
dias, apenas o grupo submetido à sutura não apresentou alteração signifi-
cativa da espessura epitelial. A espessura da lâmina própria não se alterou 
na primeira semana. Após 90 dias, todos os grupos apresentaram redução 
na espessura da lâmina própria exceto o grupo submetido à aplicação de 
cola de fibrina. Não houve diferença entre as técnicas quanto ao número de 
células inflamatórias encontradas. Conclusões: O uso de suturas e cola de 
fibrina para fechamento do microflap não melhorou de forma consistente 
a cicatrização das pregas vocais nem produziu melhores resultados do que 
a cicatrização por segunda intenção.

AO-51 SGP:9728

Estudo imunohistoquímico dos colágenos da lâmina própria da 
laringe do idoso

Autor(es): Regina Helena Garcia Martins, Anete Branco, Alexandre Todorovic 
Fabro, Adriana Benito Pessin, Luis Eduardo da Silva Móz, Thalita Azevedo 
Fracalossi

Palavras-chave: colágeno, envelhecimento, pregas vocais.

Introdução: Os colágenos são uma família de proteínas que desempe-
nham a função de suporte na estrutura tecidual, estabilidade e resistência, 
apresentando papel importante na fisiologia vocal. Objetivos: Analisar a 
imunoexpressão de colágenos I, III, IV e V na lâmina própria da laringe 
de idosos. Método: Foram incluídas no estudo pregas vocais removidas 
durante necropsia de 30 indivíduos com idades entre 60 a 100 anos e 10 
controles com idade entre 30 a 50 anos. Realizado estudo imunohistoquí-
mico utilizando-se anticorpos primários monoclonais anticolágenos I, III, 
IV e V. A imunoexpressão positiva foi baseada na coloração acastanhada 
das fibras colágenas na membrana basal, endotélio dos vasos e lâmina 
própria. Resultados: A imunomarcação dos colágenos III e IV foi registrada 
em todas as lâminas na membrana basal sem diferença estatística entre as 
faixas etárias; os colágenos IV e V predominaram no endotélio dos vasos 
em todas as lâminas; nos indivíduos mais idosos, houve predomínio dos 
colágenos I e III na camada profunda da lâmina própria, do colágeno IV 
na membrana basal e do colágeno V nas camadas superficial e intermedi-
ária, especialmente entre 60 a 79 anos. Conclusão: Há uma mudança na 
dispersão dos colágenos na lâmina própria com o envelhecimento, atuando 
como resposta fisiológica na reestruturação e equilíbrio do remodelamento 
tecidual, sendo responsável pelos sintomas vocais presentes da presbifonia.

AO-52 SGP:10357

Expressão de ciclooxinase-2, VEGF e KI-67 em carcinomas de 
células escamosas da laringe e hipofaringe correlacionada com 
estadiamento TNM

Autor(es): Rodrigo Gonzalez Bonhin, Eliane Maria Ingrid Amstalden, Albina 
M. Altemani, Fernando Laffitte Fernandes, Henrique Furlan Pauna, Alexandre 
Caixeta Guimarães, Guilherme Machado de Carvalho, Agrício Nubiato Crespo, 
Carlos Takahiro Chone

Palavras-chave: carcinoma de células escamosas, estadiamento de neoplasias, laringe.

Carcinoma de células escamosas é a neoplasia mais frequente da laringe 
e hipofaringe. O prognóstico depende do tamanho da lesão; nível de 
invasão e existência de metástases à distância. A angiogênese é essencial 
no desenvolvimento tumoral, para prover nutrientes, oxigênio e fatores de 
crescimento que sustentem a sua função celular. Esta pode ser medida por 
meio da expressão de Fator de Crescimento Vascular Endotelial (VEGF). 
Outros fatores proangiogênicos podem ser induzidos pela enzima Cicloo-
xigenase-2 (Cox-2). A índole do carcinoma de células escamosas é marcada 
pelo grau de proliferação e diferenciação celular. Considerando que o VEGF 
e a Cox-2 têm um importante papel na angiogênese tumoral e que o índice 
de proliferação celular (Ki-67) é parâmetro determinante quanto à índole 
de agressividade da neoplasia, este estudo tem como objetivos avaliar a 
expressão desses marcadores em carcinoma de células escamosas da larin-
ge e hipofaringe e correlacionar quanto aos achados anatomopatológicos, 
estadiamento e correlação entre si dos marcadores.
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