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Introdução
Atualmente, os avanços tecnológicos progridem a um ritmo acelerado no
nosso mundo. A sala de cirurgia está sujeita a mesma rapidez de inovação de
nossos celulares e automóveis híbridos. Os médicos, como sempre ocupados,
devem vasculhar em mailings, publicações, apelos da força de marketing e vendas
das indústrias, para tomar decisões sobre o que é melhor para os seus pacientes
e sua prática diária. Existem cinco maneiras de como tecnologias ou técnicas
emergentes podem oferecer os avanços mais recentes:
1. melhorar a qualidade e/ou a frequência de resultados positivos;
2. diminuir o risco de resultados negativos;
3. diminuir os custos;
4. diminuir o tempo das cirurgias;
5. simplificar os procedimento e, por conseguinte, incrementar a quantidade de
profissionais competentes.
Este capítulo o ajudará a entender algumas das tecnologias mais recentes
(Tabela 1), destacar as suas vantagens e desvantagens, e dar ao cirurgião uma base
para a atualização na tomada de decisões sobre quais investimentos beneficiariam
a sua prática médica.
Tabela 1. Novas tecnologias
Radiofrequência (RF) ablação
Microdebridador
CoblationTM

Plasma

O uso de eletrodos para fornecer energia de RF para gerar calor e destruir
o tecido anormal.
Ferramenta rotativa com aspiração contínua e com capacidade de triturar
tecidos moles e osso.
Usa radiofrequência bipolar por meio de plasma ionizado salinizado para
interromper ligações moleculares sem calor, ao dissolver o tecido
Quando a a energia da RF é passada através de um meio, pode resultar
em uma nuvem de vapor de água e íons eletricamente condutores. A
condutividade desta nuvem diminui a quantidade de energia necessária
ao atravessá-la, e, portanto, reduz a temperatura de funcionamento.

Tonsilas
A primeira descrição conhecida de tonsilectomia é encontrada em texto
hindu de cerca de 1.000 AC 1. Durante quase 3.000 anos, foi realizada com lâmina
ou alça. Em 1962 Haase e Noguera descreveram pela primeira vez o uso da
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eletrocirurgia para tonsilectomia, e agora nos últimos 50 anos é uma area com
muita inovação 2-4. Existem muitas tecnologias em uso hoje em dia, cada uma com
vantagens e desvantagens. O cirurgião pode escolher novas técnicas em função
de melhora da dor no pós-operatório, redução do tempo cirúrgico, diminuição de
complicações, diminuição do custo do procedimento, e conforto. Embora muitas
das novas tecnologias de corte têm demonstrado causar menos efeitos colaterais
aos tecidos que o eletrocautério clássico, só a tonsilotomia intracapsular resulta na
diminuição das taxas de sangramento no pós-operatório5.
CoblationTM
O CoblationTM é uma tecnologia pioneira em ortopedia. O termo "coblation" é
uma fusão de "ablação controlada." O dispositivo utiliza energia de radiofrequência
para ativar os eletrólitos num meio condutor, como soro fisiológico, criando um
campo de plasma. No campo de alta energia existe a uma temperatura relativamente
baixa, entre 40 e 70°C, em comparação com a electrocauterização que opera
normalmente entre 400 e 600°C. As partículas de alta energia no campo de plasma
transferem a energia para o tecido rompendo ligações moleculares e dissolvendo
o mesmo de forma eficaz. O resultado é a remoção volumétrica do tecido alvo
com lesão térmica mínima ao tecido adjacente12. Há uma redução na morte
celular subaguda involuntária, nas margens da ressecção pretendida. Estudos têm
demonstrado que a duração da dor diminuiu em relação ao eletrocautério padrão,
após a tonsilectomia, mas não conseguiram demonstrar redução nas taxas de
sangramento no pós-operatório13. A ablação do tecido só pode ser feita quando
imersa numa solução ionizada, assim sendo, o mecanismo de irrigação salina é
fundamental para o sistema funcionar. A tecnologia por CoblationTM é muito boa
em vários tecidos, e a sua utilização também tem sido empregada na tonsilectomia
intracapsular, na tonsilectomia lingual, na redução das conchas (cornetos nasais),
na redução do palato mole, na excisão de papilomas, na redução de anomalia linfovascular e na sinusectomia.
PlasmacisionTM
O PlasmacisionTM utiliza energia de radiofrequência bipolar que muda
rapidamente entre coagulação e corte. O ajuste desta relação permite o controle
preciso da margem de profundidade térmica. Não é necessária solução salina e a
temperatura operacional é de cerca de 70°C. A peça que vai na mão é totalmente
autoclavável, as pontas TA2 são maleáveis e descartáveis, em conjunto com
aspiração/sucção, e o equipamento pode ser utilizado tanto para adenoidectomia
como para tonsileclectomia. Até o momento, não há resultados publicados com
estudos sobre o uso do PlasmacisionTM.
Bisturí harmônicoTM
A tecnologia com o Bisturi HarmônicoTM foi mpregada pela primeira vez em
procedimentos laparoscópicos, mas depois foi incorporada em uma variedade de
instrumentos. Ela utiliza um material piezoelétrico (material que se deforma sob
a carga eléctrica) feito de cerâmica, para vibrar um dispositivo que se movimenta
55.000 vezes por segundo, para cortar o tecido e selar (ou vedar) vasos. Seus
efeitos sobre os tecidos são criados pela transferência tanto mecânica como de
energia térmica. A energia mecânica provoca cavitação, vaporizando água à
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temperatura do corpo, rompendo as células e dissecando planos teciduais. As
vibrações rápidas causam a desnaturação das proteínas pelo mesmo processo
observado quando mexemos uma clara de ovo. A lâmina funciona entre 50 e 100°C,
também contribuindo para a coagulação, já que as proteínas começam a desnaturar
a 63°C. O bisturi harmônicoTM tem sido utilizado em tonsilectomia, e enquanto
os estudos têm demonstrado tendências para a redução nas taxas de sangramento
secundárias, não houve nenhum trabalho com resultados importantes para mostrar
uma diferença estatisticamente significante. Um único estudo demonstrou redução
significante nas taxas de readmissão14.
PEAKTM
O PEAK PlasmaBladeTM tem como referência de base a descoberta original
do Bovie da eletrocirurgia, porém usa um padrão próprio de energia monopolar de
curta duração (short bursts) para cortar e coagular tecidos com menos propagação
térmica, resultando em dano colateral menor ao tecido. A lâmina de corte é de
apenas 20 microns em comparação com os 2,8 milímetros na lâmina padrão
do Bovie e a haste que segura a lâmina tem isolamento térmico de 99,5%. A
ferramenta para a electrocauterização tem uma media de profundidade de lesão
térmica de 563 microns em comparação com 172 microns para a PlasmaBladeTM.
A resposta inflamatória (tendo como base os níveis de CD3 + e de CD68 +) e a
escara incisional final tem a largura e a força equivalentes aquelas provocadas
por uma incisão de bisturi 15. A haste TnA inclui uma ponta maleável para a
tonsilectomia e uma para adenoidectomia alinhadas junto com a sucção/aspiração.
Até o momento ainda não há estudos publicados sobre o PlasmaBladeTM.
Microdebridador
Os microdebridadores combinam sucção acoplada junto com uma lâmina
de corte rotativa que puxa o tecido para o cilindro do dispositivo, triturando
e removendo o mesmo. A tecnologia foi utilizada pela primeira vez em
artroscopias, mas atualmente várias empresas fazem instrumental específico para
a otorrinolaringologia. As cabeças de algumas peças manuais são fabricadas
em pares, isoladas uma da outra, de forma a permitirem a cauterização bipolar
simultaneamente. Os microdebridadores têm sido utilizados em adenoidectomia,
sinusectomia, redução de conchas ou cornetos nasais, remoção de papiloma de
laringe e vários outros procedimentos experimentais 16.
Tonsilotomia intracapsular
A tonsilotomia intracapsular é uma inovação do procedimento que envolve
a remoção do tecido linfóide da tonsila palatina deixando a cápsula fibrosa lateral
intacta. Esta última protege os constritores da faringe e deixa um “curativo
biológico” no local da escara cirúrgica. A execução da tonsilotomia intracapsular
com equipamentos elétricos e a adenoidectomia com o microdebridador foi a
primeira interação do procedimento. Revelou diminuir a dor no pós-operatório,
acelerar a recuperação, reduzir a taxa de sangramento no pós-operatório e manter
uma baixa incidência de novo crescimento tonsilar. Várias das tecnologias
mencionadas anteriormente também têm sido utilizadas neste procedimento, mas
resta saber se alguma oferece vantagens sobre o microdebridador3,4,5,6,7,8,21. As
Tabelas 2 e 3 mostram as novas tecnologias.
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Outras Tecnologias
O laser de CO2 já foi mais amplamente utilizado para a tonsilectomia do que
é hoje. É relativamente fácil de usar, oferece excelente visualização e um bom
resultado. Foi abandonado como procedimento após estudos demostrarem que o
seu uso aumentava a dor no pós-operatório e o sangramento. O uso do laser poderá
novamente entrar no algoritmo de uso, pois estudos recém publicados mostraram
que o mesmo é comparável ao eletrocautério para a tonsilotomia intracapsular 22.
O Starion/ ENTcepsTM é uma ferramenta manual projetada para a tonsilectomia
que usa um fio de metal fino em um par de forceps, provocando um calor moderado
para selar os vasos, seguido de uma explosão de calor elevada que corta o tecido.
Um estudo pequeno recentemente mostrou uma tendência para a diminuição nas
taxas de sangramento no pós-operatório, mas são necessários estudos mais amplos
para mostrar resultados significantes.18
Conchas nasais ou cornetos
Microdebridador
A tecnologia do Microdebridador foi adaptada para uso na redução dos
cornetos ou conchas nasais. Uma pequena incisão é feita anteriormente na concha
nasal inferior, sendo o instrumento passado ao longo da superfície medial da
concha inferior. Ele é ativado e remove o tecido erétil dentro da mucosa. O modelo
DiegoTM também possui a capacidade de aplicar energia da RF para a coagulação
e para produzir fibrose adicional após o procedimento 23.
Tabela 2. Novas tecnologias

Temperatura ºC

Vantagem

Desvantagem

CoblationTM

Campo de
plasma bipolar

40-70

Mínimo dano
colateral
aos tecidos

Requer
campo salinizado

PlasmacisionTM

Campo de
plasma bipolar

70

Sem sol. salina,
Variação da
disseminação
térmica

Sem estudos
publicados

Bisturí
HarmônicoTM

Frequência
de oscilação
muito alta

50-100

Possível redução no
índice readmissão
no hospital

Custo, falta de
evidências

PEAKTM

Campo de
plasma monopolar

40-170

Mínimo dano
ao tecido
Inflamação induzida

Sem estudos
publicados

Microdebridador

Coagulação
mecânica +/bipolar

Temperatura
corpórea/ambiente

Sem disseminação
térmica.
Bem estudado

Somente
possível fazer
tonsilotomia
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Tabela 3. Tecnologias:controle versus velocidade

CelonTM

CoblationTM

SomnusTM

Tecnologia

Bipolar

Plasma e bipolar

Monopolar

Controle

Impedância tecidual

Depende de cirurgião

Temperatura
(85ºC) na sonda

Rápido

Rápido

Lento

Velocidade

Sondas de radiofrequência
Existem no mercado atualmente vários modelos de sondas de RF para a
redução das conchas ou cornetos nasais. Elas necessitam poucos procedimentos
prévios, causam perda de sangue insignificante e a maioria está aprovada até para
uso no consultório. O resultado final do processo depende da quantidade de perda
do tecido subagudo, cicatrizes de longo prazo e de fibrose, que o torna menos
previsível que a remoção do tecido com um microdebridador. As sondas de RF
também podem ser utilizadas para o palato mole, na redução das tonsilas, na
redução da base da língua, bem como na redução de malformações linfáticas.
Sinusite
A aplicação médica da tecnologia com balão começou em 1961. Seis semanas
depois de ter concebido a embolectomia com balão, Thomas Fogarty realizou com
sucesso, um procedimento com um cateter uretral, acrescentando um dedo de luva
de látex amarrado com arame. Isso provocou uma explosão de procedimentos
médicos tendo como base o balão ao longo dos 50 anos subsequentes. Uma
das utilizações mais recentes é com a sinuplastia (balloon sinuplasty). Diversas
companhias estão produzindo os balões para serem utilizados nas cavidades
sinusais esfenoidal, frontal e maxilar. Os balões são posicionados tanto com
visualização direta, com braço de imagem C, ou com uma fonte de luz utilizada
para a transiluminação. É passível de ser colocado sem orientação da tomografia
computadorizada. A sinuplastia com balão dá ao cirurgião a possibilidade
de ampliar o óstio da cavidade sinusal sem a remoção significativa de tecido.
Enquanto estes balões são livres de radiação, preservam os tecidos e têm perfil
de segurança comprovado, sua eficácia, entretanto, ainda não está fundamentada.
Em uma série de casos, Ramadan et al tiveram uma taxa de sucesso maior que
90% da dilatação do óstio de abertura sinusal, sem complicações significantes,
embora o estudo não tenha conseguido demonstrar uma melhoria significante nos
resultados subjetivos na sinusotomia com adenoidectomia, quando comparada
com a adenoidectomia isoladamente 9,10,11.
A cirurgia endoscópica continua a ser o padrão-ouro para a cirurgia sinusal.
O equipamento utilizado continua a melhorar com incrementos, os avanços na
técnica, forma, função do dispositivo e segurança do paciente. Os avanços na
orientação por imagem têm sido significativos para esses ganhos. Estes sistemas
melhoraram com precisão, a resolução das sinusopatias. Existem várias tecnologias
de orientação por imagem disponíveis, no entanto, a tecnologia de cada uma está
além do escopo deste capítulo.
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Estenose de traqueia
A área mais fértil para a inovação é muitas vezes onde especialidades
diferentes se encontram, e assim que os balões foram introduzidos para a cirurgia
sinusal os otorrinolaringologistas começaram a utilizá-los em outros lugares. Eles
funcionam muito bem no tratamento da estenose subglótica. O mesmo fio-guia
utilizado para passar através do óstio sinusal inflamado, pode passar facilmente
pelas vias respiratórias estenosadas, sendo que a alta pressão necessária para
fratura óssea já é suficiente para dilatar a estenose, e os balões de 5 e 7 mm se
encaixam bem na via aérea pediátrica. Os balões permitem ao usuário visualizar
estruturas distais para o posicionamento ideal, e as respirações têm apenas de
serem contidas, enquanto o balão for inflado. Atualmente o único balão utilisado
na estenose traqueal pediátrica aprovado pelo FDA dos EUA é o Inspira AIRTM.
Estudos recentes mostraram que a laringoplastia com dilatação por balão pode
ser realizada sem complicações significantes, sendo tão eficaz para a estenose
laringotraqueal pediátrica primária e secundária como os métodos de dilatação
descritos anteriormente 19,20.
Conclusão
Em geral, a aplicação de inovação e de novas tecnologias tem levado ao
aperfeiçoamentos dos cuidados aos pacientes. O microdebridador orientado por
imagem melhorou consideravelmente a técnica da cirurgia pediátrica das cavidades
sinusais. A tonsilotomia intracapsular diminuiu significantemente as taxas de
sangramento no pós-operatório, bem como a dor nas crianças. Ainda assim, os
cirurgiões devem avaliar cuidadosamente as reivindicações de cada dispositivo,
dando maior peso aos resultados reais, como "redução da dor", em oposição a
referências como "menos propagação térmica." Considerando que as melhorias
tecnológicas vão de encontro ao presente e futuro da inovação médica, o resultado
deverá ser sempre em favor da segurança do paciente e da redução dos custos.
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