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Introdução

A imobilidade de pregas vocais (IPV) foi reconhecida como sendo a segunda 
principal causa de estridor em crianças com laringomalácia, responsável por 10% 
de todas as anomalias congênitas que afetam a laringe 1. A imobilidade de pregas 
vocais pode ser dividida em unilateral e bilateral e congênita ou adquirida. A 
etiologia, as manifestações clínicas e o tratamento da IPV em crianças diferem 
dos adultos e, em geral, variam com a idade do paciente. Descrevemos aqui nossa 
abordagem do diagnóstico e tratamento de imobilidade de prega vocal uni e bila-
teral em neonatos e em crianças.
Histórico
As limitações tecnológicas do passado dificultavam o diagnóstico de paralisia de 
pregas vocais. A laringoscopia flexível permitiu que os otorrinolaringologistas 
aumentassem a precisão do diagnóstico sem a necessidade de levar o paciente 
para o centro cirúrgico. A capacidade de registrar digitalmente e de reproduzir 
em câmera lenta as imagens aumentou a nossa capacidade de diagnosticar e 
acompanhar os casos.
Murty et al. estimaram a paralisia de pregas vocais congênita como 0,75 casos por 
um milhão de nascimentos por ano 2. Não há associação com o sexo 3-6, mas foi 
detectada associação com aspectos familiares e genéticos 7-10.
Etiologia
As causas da imobilidade de pregas vocais em crianças variam muito. Incluem 
aspectos neurológicos, iatrogênicos, inflamatórios e trauma entre as etiologias, 
igualmente aos adultos. No entanto, quando comparada com a população de 
adultos, a presença de condições idiopáticas ou neurológicas é maior entre as 
crianças 3-6.
Nos neonatos com IPV deve ser feito um exame completo, com ênfase no 
sistema nervoso central (SNC) e sistema cardiovascular. A malformação de 
Arnold Chiari (MAC) é a anomalia de SNC mais comumente associada com IPV. 
Apesar de serem, habitualmente, associados com IPV bilateral, casos unilaterais 
já foram relatados. As crianças que nascem com MAC e estridor de tom alto e 
inspiratório devem ser investigadas em busca de IPV bilateral. A MAC do tipo 
II é a mais frequente 11-15. As crianças com MAC em geral apresentam também 
problemas respiratórios e, em alguns casos, podem continuar a ter apnéias e outras 
dificuldades respiratórias após a realização de traqueotomia 12-14. 

http://iapo.org.br/novo/default.asp?idiomaAux=Portugues
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Outras causas de envolvimento do SNC menos freqüentes são leucodistrofia, 
esclerose lateral amiotrófica, encefalocele, kernicterus, hidrocefalia e disgenesia 
cerebral ou nuclear 16-22.
As anomalias do sistema nervoso periférico também podem afetar as funções das 
pregas vocais em crianças. As doenças como miastenia grave, distrofia miotônica, 
doença de Werdnig-Hoffman (atrofia muscular infantil), miopatia fascioescápu-
loumeral, hipotonia congênita benigna, e doença de Charcot-Marie-Tooth também 
cursam com IPV 15-20.
A lesão nervosa iatrogênica adquirida não era causa comum na população pediátri-
ca, mas houve um aumento significativo no atendimento de crianças prematuras, 
e que levou ao aumento de procedimentos cirúrgicos envolvendo o canal arterial 
permeável, e patologias congênitas cardíacas e de grandes vasos, colocando em 
risco os nervos vago e laríngeo recorrente. Zbar e Smith relataram uma frequên-
cia de 8.8% de IPV à esquerda após ligadura do canal arterial 23. A suspeita deste 
mecanismo de lesão deve ser alta em pacientes com estridor ou rouquidão após 
procedimento cirúrgico torácico ou cervical. Nesses casos, a IPV é habitualmente 
unilateral. As novas técnicas cirúrgicas como os estimuladores do nervo vago tam-
bém estão associadas com imobilidade de pregas vocais 24. O trauma de intubação 
endotraqueal e de máscaras laríngeas também foi relatado como causa de paralisia 
de pregas vocais 25-28. O trauma durante o nascimento causado por uso de fórceps 
ou torção do pescoço pode levar à IPV. A paralisia de prega vocal também pode 
ser resultante de violência contra a criança ou trauma craniano 29-30. As alterações 
neoplásicas são causas raras de IPV em crianças.
As evidências de IPV hereditária foram relatadas como sendo extremamente 
incomuns. Todos os casos relatados envolvem as duas pregas. Os casos de IPV 
familiar foram descritos em padrões hereditários ligados ao X, autossômicos 
recessivos e dominantes 7-10.
A paralisia idiopática está classificada como a primeira ou a segunda causa mais 
comum de IPV congênita em crianças e representa de 36% a 47% dos casos em 
várias séries 3-6.
Quadro Clínico
A IPV congênita bilateral, em geral, manifesta-se cedo na vida. Cohen et al. 4 rela-
taram casos de 100 crianças com IPV, 58% deles com aparecimento nas primeiras 
12 horas de vida.
Na população pediátrica, a IPV pode ser parte de anomalia multi-sistêmica e pode 
estar associada com malformações do SNC ou outras anomalias congênitas envol-
vendo as malformações laríngeas e pulmonares 4-6. Há associação elevada entre a 
IPV e outras malformações laríngeas como as fendas e as estenoses 2-5.
A manifestação mais comum de IPV bilateral em crianças é o estridor bifásico. A 
voz, a respiração, ou a deglutição podem ser anormais em pacientes pediátricos 
com IPV. Os sinais e sintomas podem variar de manifestação clínica sutil, 
como é normalmente o caso em imobilidade unilateral, à grave com dificuldade 
respiratória significativa que exige intubação endotraqueal imediata. O sofrimento 
respiratório é mais grave em casos de IPV bilateral. O estridor bifásico intenso, 
a cianose e a apnéia são achados comuns em pacientes com IPV bilateral. 
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Outros sintomas como aspiração, pneumonia recorrente, disfonia, dificuldades 
alimentares, dificuldade para tossir e choro anormal estão normalmente associados 
com IPV unilateral.
Avaliação Diagnóstica
A avaliação de uma criança com suspeita de IPV exige a anamnese e a avaliação 
física abrangentes. O foco do exame é o entendimento do momento e da gravidade 
do estridor, a qualidade da voz e do choro, e a presença de qualquer dificuldade 
alimentar associada. A avaliação física inicial centra-se no esforço respiratório 
como retrações intercostais, estridor e freqüência respiratória. Uma pesquisa 
rápida dos elementos estigmatizados de outras anomalias congênitas, como a 
mielomeningocele, presente na malformação de Chiari II, deve ser realizada. As 
alterações médicas associadas ou as anomalias congênitas, como os distúrbios 
neurológicos ou a doença cardíaca congênita, também devem ser investigadas.
Com a introdução e a grande disponibilidade de equipamentos de endoscopia 
flexível, a laringoscopia flexível tornou-se a melhor ferramenta para diagnóstico 
de IPV pediátrica. A grande maioria das crianças com IPV são diagnosticadas 
adequadamente usando esta técnica. No entanto, a laringoscopia flexível pode 
ser difícil em crianças muito pequenas com secreção copiosa, respiração rápida, 
desaturação de oxigênio freqüente ou se estiver associada com a laringomalácia. 
Em tais casos, há espaço para a laringoscopia direta e o ultra-som. A capacidade 
de registrar e reproduzir a laringoscopia flexível nos dá a oportunidade de revisar 
e diminuir a velocidade do exame, melhorando a capacidade de acerto do diagnós-
tico. As alterações como o movimento paradoxal das pregas vocais do neonato, 
que pode imitar a imobilidade bilateral de pregas vocais, é desconhecido de mui-
tos otorrinolaringologistas até que tenham a capacidade de registrar e reproduzir 
digitalmente em câmera lenta os exames 31.
O diagnóstico de IPV em crianças deve ser seguido de busca pela causa subjacen-
te. Há “dicas” na história como trauma ao nascimento, ligadura PDA recente ou 
causas hereditárias que podem ajudar no diagnóstico. Os exames do bebê devem 
sempre incluir a ressonância magnética (RM) do cérebro e tronco cerebral para 
excluir anomalias congênitas como a MAC.
Em pacientes cuja história e o exame físico não sugerem a possível etiologia, deve 
ser realizada a avaliação radiológica completa de todo o trajeto dos nervos vago 
e recorrente laríngeo. A RM oferece grande definição das anomalias do cérebro e 
do tronco cerebral sem expor a criança a tanta radiação como a necessária para a 
tomografia computadorizada (TC).
A avaliação da função de deglutição deve ser realizada toda vez que o diagnóstico 
de paralisia de prega vocal for feito. Pode ser realizada pelo vídeo deglutograma 
no Raio X com a fluoroscopia com a presença de um fonoaudiólog na sala de 
exame radiológico ou com técnicas tradicionais como o “deglutograma” com 
bário. O estudo com bário também pode documentar anomalias mediastinais asso-
ciadas, como um anel vascular.
A laringoscopia rígida e a broncoscopia continuam a desempenhar papel significa-
tivo na identificação das etiologias de IPV. A laringoscopia direta é parte essencial 
da avaliação nos casos de intubação endotraqueal seguida de IPV. A IPV uni ou 
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bilateral deve ser diferenciada da fixação cricoaritenóidea, subluxação cricoarite-
nóidea ou estenose glótica posterior, que imita a IPV. A laringoscopia direta per-
mite a inspeção visual e a palpação da cartilagem aritenóide e da glote posterior.
A eletromiografia laríngea, comumente usada em adultos, é de difícil implemen-
tação na população pediátrica 32-34. Há estudos atuais utilizando eletromiografia 
(EMG) para avaliar a recuperação da movimentação das pregas e para diminuir a 
fixação das pregas vocais em pacientes pediátricos.
Tratamento
A meta de tratamento de IPV em crianças é restabelecer e manter o equilíbrio ade-
quado das funções laríngeas. Os fatores determinantes no algoritmo de tratamento 
estão diretamente relacionados à etiologia, prognóstico e comorbidades existen-
tes. Acreditamos que o otorrinolaringologista deva ter três metas: a manutenção 
de vias áreas seguras e estáveis,  a preservação de fala inteligível e a deglutição 
sem aspiração.
O tratamento deve ser personalizado para cada paciente com base na sua etiolo-
gia de paralisia, de prognóstico e das comorbidades associadas. Muitos autores 
sugerem que as crianças com meningomielocele, MAC e paralisia de pregas 
vocais (PPV) bilaterais não devem realizar exame invasivo das vias aéreas, como 
a traqueotomia, até que o shunt ventrículo-peritoneal ou o procedimento de des-
compressão da fossa posterior tenha sido realizado para observar se a função das 
pregas vocais melhora 2-6.
A resolução espontânea da PPV uni ou bilateral é uma ocorrência mais frequente 
em população pediátrica. A taxa de recuperação relatada varia na literatura de 16 
a 64% 2-5. A recuperação foi observada entre seis semanas a cinco anos após o 
diagnóstico inicial 2-6.
Tratamento da Paralisia Unilateral de Prega Vocal
O tratamento de PPV unilateral em crianças difere muito do tratamento em adultos 
em vários aspectos. A PPV unilateral em geral resulta em choro fraco, vias aéreas 
inadequadas, fala inteligível e aspiração mínima. As crianças ajustam-se bem à 
PPV unilateral com poucas seqüelas. Há a possibilidade de recuperação espontânea 
da PPV, determinando o adiamento da cirurgia 36-39. O estresse adicional resultante 
de trauma, atividade vigorosa, ou infecções de trato respiratório superior podem 
não ser bem toleradas. No entanto, a intervenção cirúrgica raramente é necessária 
em casos de PPV unilateral em bebês ou crianças. Em uma revisão de 127 casos 
de PPV unilateral em crianças realizada por Narcy et al. apenas seis foram sub-
metidos à cirurgia 38. O tratamento deve ter como base a idade do paciente e seus 
sintomas. Em neonatos com PPV unilateral, uma abordagem conservadora é mais 
garantida. É incomum que o neonato com PPV unilateral requeira traqueotomia a 
menos que haja outras anomalias associadas no trato aéreo superior ou evidências 
de aspiração crônica 6,4,39,40.
Em crianças acima de um ano de idade, o tratamento inicial deve ser conservador 
nos primeiros anos da infância. O tratamento cirúrgico pode ser oferecido em 
crianças com disfonia persistente ou com sinais de aspiração. Ainda não está claro 
qual é a duração ideal da observação e menos claro ainda qual é a idade mais segura 
para intervir. Há poucas descrições sobre o tratamento cirúrgico de IPV unilateral 
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na população pediátrica pois a maioria das crianças tem bom desempenho sem 
cirurgia. Em 2007, Sipp et al 40 relataram uma série de 15 pacientes pediátricos 
com imobilidade unilateral de prega vocal que exigiam técnicas de medialização, 
inclusive laringoplastia por injeção, tiroplastia e reinervação de estrutura cervical 
– nervo laríngeo recorrente, produzindo voz e deglutição adequadas 40.
PPV Bilateral
As crianças com PPV bilateral em geral apresentam dificuldade respiratória acom-
panhada de estridor bifásico e retrações torácicas. O tratamento inicial é garantir 
a permeabilidade das vias aéreas e elucidar a etiologia da paralisia. Muitos médi-
cos concordam que a traqueotomia é necessária em mais de 50% dos casos 3-6. 
Miyamoto et al. relataram um estudo retrospectivo recente com um seguimento 
médio de até 50 meses, no qual 15 de 22 pacientes (68%) com paralisia de pregas 
vocais bilaterais exigiram traqueotomia 41. De Gaudemar et al. seguiram 52 bebês 
e crianças com PPV bilateral por uma média de quatro anos: somente 19% exigi-
ram traqueotomia 42.
A traqueotomia é normalmente o procedimento cirúrgico inicial em pacientes com 
PPV bilateral com comprometimento das vias aéreas. A traqueotomia é um proce-
dimento potencialmente reversível, dando tempo suficiente para que haja recupe-
ração funcional espontânea. Mantém a via aérea estável e permite fácil reavaliação 
da função das pregas vocais. Após a traqueotomia, o paciente deve ser avaliado 
a cada 1-2 meses para observar a possibilidade de retorno da função laríngea. 
Aproximadamente 50% das crianças que exigem realização de traqueotomia para 
IPV manterão a traqueotomia por mais de três anos 5, 6, 59. Recomenda-se esperar 
pelo menos 12 meses, antes de optar por um procedimento mais permanente para 
a IPV, para permitir recuperação laríngea espontânea. Uma vez determinado que 
já se aguardou tempo suficiente para a recuperação da função das pregas, a técnica 
cirúrgica pode ser tentada para se fazer a remoção da cânula.
Procedimentos Cirúrgicos para Descanulização
A meta do tratamento cirúrgico com esses procedimentos é conseguir a descanu-
lização pela abertura da glote. O cirurgião deve equilibrar a voz, a deglutição e 
a permeabilidade de vias aéreas. A família deve estar ciente do que irá se abrir 
mão, antes de consentir em realizar a cirurgia. Em adultos, vários procedimentos 
cirúrgicos, inclusive o externo, foram propostos, como cordectomia ou aritenoi-
dectomia através de abordagens externas, inclusive a abordagem lateral cervical, 
abordagem translaríngea, ou laringofissura 43-47. O uso de abordagens externas é 
ainda mais complicado em crianças em função do tamanho reduzido e do poten-
cial de desenvolvimento de tecido cicatricial nas vias aéreas.
A introdução de laser de CO2 no começo da década de 1970 abriu a possibilidade 
de tratamento endoscópico para as alterações laríngeas. O laser de CO2 foi des-
crito pela primeira vez para o tratamento de IPV bilateral por Eskew e Bailey em 
1983 48. Ossoff et al. relataram a aplicação clínica desta técnica e conseguiram 
sucesso na descanulização de 10 de 11 pacientes adultos com IPV bilateral 49. 
Observava-se disfonia mínima após a aritenoidectomia desses pacientes. Mais 
tarde, a aritenoidectomia e a cordectomia mostraram-se excelentes em adultos, 
mas não são igualmente eficazes em crianças 49-59. Ossoff observou taxa mais alta 
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de falhas tardias em crianças quando comparadas aos adultos, em função da maior 
formação de tecido cicatricial e menor diâmetro glótico em crianças 50. É difícil 
alcançar o equilíbrio certo entre a permeabilidade e problemas de voz em crianças, 
pois o tamanho geral da laringe é muito menor que o de adultos. Outros procedi-
mentos endoscópicos com laser de CO2 como a ressecção do processo vocal, pri-
meiramente descritos por Bigenzahn e Hoefler em crianças, mostraram resultados 
promissores 56. Friedman et al. usaram laser CO2 para ressecar a porção triangular 
das pregas vocais falsas e verdadeiras estendendo-se até a incisão endolaríngea 
lateralmente ao nível da cartilagem tiróide 57. A incisão é feita imediatamente ante-
rior ao processo vocal com aproximadamente 1/4 a 1/3 da prega vocal posterior 
removida, permitindo melhora na função da respiração com mudanças mínimas 
na qualidade vocal e sem problemas de aspiração associados.
Bower et al revisaram os resultados de tratamento cirúrgico de 30 crianças com 
IPV bilateral 58. A descanulização foi bem sucedida em 84% das crianças após a 
abordagem laríngea externa comparada com 56% submetidas à aritenoidectomia 
a laser. Em um estudo recente, Hartnick et al 59 mostraram que os procedimentos 
de lateralização das pregas vocais combinados com a aritenoidectomia parcial 
alcançaram a maior taxa de descanulização (17/24 ou 71%), comparado com cor-
dotomia ou aritenoidectomia com laser de CO2.
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