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Introdução
A tonsilectomia é uma das cirurgias mais comumente realizadas em todo o
mundo e representa mais de 15% de todos os procedimentos cirúrgicos realizados
nos Estados Unidos em crianças menores de 15 anos1,2. As indicações da tonsilectomia evoluíram lentamente nas últimas décadas, desde as tonsilites recorrentes por
estreptococo, até a indicação mais frequente indicação nos dias de hoje, a apneia
obstrutiva do sono (AOS) ou pela alteração respiratoria durante o sono (ARS). A
diretriz mais recente publicada pela Academia Americana de Otorrinolaringologia
- Cirurgia de Cabeça e Pescoço (AAO-HNS) utiliza os conhecidos critérios de Paradise para tonsilite recorrente: pelo menos sete episódios de tonsilite em um ano,
pelo menos cinco episódios em cada um dos dois anos anteriores ou, ao menos três
episódios em cada um dos três anos anteriores3,4. Cada vez mais comum, a tonsilectomia é realizada em crianças com ARS ou síndrome da apneia obstrutiva do sono
(SAOS), sendo esta definida como um “distúrbio respiratório durante o sono caracterizado por obstrução parcial parcial prolongada das vias aéreas e / ou obstrução
completa intermitente que perturba a ventilação normal durante o sono e os padrões
normais de sono” 5. O aumento na incidência de ARS e SAOS também é paralelo ao
aumento da prevalência de obesidade nos Estados Unidos (Figura 1).
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Figura 1. Tendência da obesidade entre adultos americanos de acordo com o Centers for Disease
Control and Prevention (CDC)
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O índice de massa corpórea (IMC) é geralmente usado para determinar a
presença de sobrepeso e obesidade na infância. O excesso de peso é definido como
um percentil de IMC > 85 e < 95 para crianças da mesma idade e sexo. A obesidade é definida como um percentil de IMC > 95, e a obesidade mórbida está > 99 6.
De 1980 a 2012, de acordo com o resumo do Centers for Disease Control
and Prevention (CDC), o percentual de jovens obesos aumentou de 7% para quase
18% em crianças (6-11 anos) e de 5% para quase 21% em adolescentes. (12-19
anos) 7-10. É difícil avaliar o quanto a obesidade, como co-morbilidade, está contribuindo para as ARS em crianças. O objetivo deste capítulo é comparar a prevalência de obesidade em crianças submetidas a tonsilectomia por ARS, tonsilites
recorrentes ou ambas.
Material e Métodos
Revisamos os prontuários eletrônicos de todos os pacientes submetidos à
tonsilectomia (com ou sem adenoidectomia) no hospital Rady Children, em San
Diego, durante um período de 12 meses, de 1/2/2015 a 31/1/2016. Os dados
demográficos dos pacientes foram registrados, incluindo idade, sexo, procedimento, indicações para cirurgia e percentis do IMC.
A análise estatística foi realizada usando a regressão logística com ajuste logístico nominal para o peso, como variável dependente; sexo e indicação,
como variáveis independentes.
Resultados
Um total de 1.150 crianças foi submetido à tonsilectomia no Hospital Rady
Children, um hospital pediátrico terciário, durante os 12 meses do período do estudo. Os sexos foram distribuídos uniformemente com 563 meninas e 587 meninos.
A idade média dos pacientes foi de 7,2 anos (1 a 19 anos). Um total de 817 crianças
foram submetidas à tonsilectomia para ARS, 190 para tonsilite recorrente e 141 para
ambas as indicações. A idade média para os pacientes com ARS foi de 6,2 anos,
para tonsilite recorrente foi de 10,8 anos e uma média de 8,1 anos, quando houve
ambas as indicações. Sexo ou idade não se associaram significantemente com a classe analisada para o peso, ou seja, a probabilidade de obesidade. Além disso, sexo
e idade não foram significantemente
diferentes entre os diferentes grupos
# de Crianças
cirúrgicos (Figura 2).
O percentil médio do IMC
ARS 817
Tonsilite 190
Ambos 143
foi de 62,05 para todos os pacientes, 62,99 para pacientes com ARS,
12%
57,25 para pacientes com tonsilite
17%
recorrente, 63,11 para pacientes com
tonsilite recorrente e ARS. No grupo
de crianças submetidas à tonsilecto71%
mia por tonsilite recorrente, 14,2%
apresentavam sobrepeso, 7,9% eram
obesas e 1,1% com obesidade mórbida, semelhante na distribuição da
Figura 2. Indicações cirúrgicas para a tonsilectomia população em geral.
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No grupo de crianças submetidas à tonsilectomia, tanto para tonsilite
recorrente, quanto para ARS, 12,1% apresentavam sobrepeso, 20,6% eram
obesas e 7,8% eram obesas mórbidas. No grupo de crianças submetidas à
tonsilectomia por ARS, 11,8% apresentavam sobrepeso, 16,5% eram obesas e
9,8% com obesidade mórbida. As crianças que tiveram tonsilectomia devido
a ARS (com ou sem tonsilite recorrente) tiveram uma chance estatisticamente
maior de serem obesas ou obesas mórbidas (p <0,0001) (Figura 3).
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Figura 3. Tonsilectomia em crianças com ARS tiveram uma chance de maior significância estatística
de serem obesas ou obesas mórbidas, quando comparadas com o grupo de tonsilite recorrente.

Discussão
Crianças submetidas à tonsilectomia com o diagnóstico de ARS tinham
maior probabilidade de estarem acima do peso, eram obesas ou tinham obesidade
mórbida, quando comparadas às crianças que se submetem a esse procedimento,
somente para tonsilites recorrentes. Embora tratamentos eficazes para a obesidade infantil ainda não tenham sido estabelecidos11, a comorbidade da obesidade
pode contribuir significantemente para a apneia residual do sono após a cirurgia,
e precisa ser abordada, tanto para o aconselhamento pré-operatório, quanto para a
conduta no pós-operatório dessas crianças.
Em uma publicação mais recente sobre a revisão comparativa da efetividade
da tonsilectomia para a alteração respiratória obstrutiva do sono (AROS) ou para a
infecção recorrente da garganta em crianças12, um estudo de coorte retrospectivo13
com uma população com sobrepeso / obesidade com AROS relatou uma melhora
significativa no índice de apneia hipopneia (IAH) em crianças que foram submetidas à tonsilectomia, em comparação com aquelas que não foram. No entanto, os
dados foram insuficientes para sugerir a um efeito de modificação pelo status de
obesidade/ excesso de peso, neste estudo único e pequeno. Em outra coorte retrospectiva, incluindo crianças com AOS moderada, a cirurgia comparada à espera
vigilante não mostrou benefício significante na análise de subgrupos de crianças
obesas14. A discrepância nos achados entre esses dois estudos pode ser devida à
gravidade menor da AOS no estudo posterior.
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O estado de sobrepeso ou obesidade não impede a intervenção cirúrgica da
tonsilectomia. A cirurgia pode ser muito eficaz nesse grupo. No entanto, se possível, um estudo do sono deve ser realizado no pré-operatório, para orientar a conduta no pós-operatório imediato, em termos de cirurgia ambulatorial, observação
noturna ou até ter necessidade de unidade de terapia intensiva (UTI). A gravidade
da OSA também pode ajudar a prever o sucesso da cirurgia no pós-operatório. No
estudo de Chang et al., os parâmetros cefalométricos pré-operatórios, o IMC e a
idade não mostraram correlação significativa com o sucesso cirúrgico. No entanto,
o IAH pré-operatório e o tamanho da tonsila correlacionaram-se com o sucesso
cirúrgico. Um valor maior do IAH pré-operatório e um tamanho maior da tonsila
apresentaram taxa de sucesso cirúrgico maior15.
Em um estudo amplo com dados de banco hospitalar, crianças obesas demonstraram ter um aumento estatisticamente significante do risco de hemorragia
no pós-operatório imediato16 (0,1%) e uma taxa de complicações respiratórias17
(16,2% vs. 9,6% em pacientes não obesos), quando comparadas aos seus pares
com peso normal, embora as taxas reais ainda estejam dentro do intervalo aceitável para complicações pós-operatórias na tonsilectomia em geral. Assim, a decisão
de observação pós-operatória deve ter como base, predominantemente, o estudo
do sono pré-operatório com o IAH, sendo a obesidade considerada como um fator
de risco adicional para complicações.
Nesse grupo de crianças, é imperativo que o cirurgião discuta o benefício
esperado da cirurgia no pré-operatório e comente que, de fato, a obesidade é
um fator contribuinte de maneira significante para a ARS da criança, e a
tonsilectomia e a adenoidectomia isoladamente podem não resolver completamente o problema do sono. O estudo do sono no pós-operatório, para
essa população, é essencial para documentar a resolução ou a persistência do
problema. A Spanish Sleep Network demonstrou em seu estudo de desfecho de
tratamento que, tanto o índice de alteração respiratória (IAR), quanto o grau da
obesidade, são fatores de risco para desfechos do tratamento cirúrgico relativamente desfavoráveis, no acompanhamento do paciente18. Além disso, a família
precisa ser aconselhada sobre o possível risco de ganho de peso adicional em
curto prazo após a cirurgia19. Caso houver AOS persistente após a cirurgia,
estamos considerando cada vez mais outras cirurgias relacionadas ao sono, em
múltiplos níveis, como procedimentos nasais e hipofaríngeos, particularmente
tonsilectomia lingual, glossectomia posterior mediana e supraglotoplastia para
tratar a apneia do sono pediátrica residual em crianças com obesidade e / ou outras comorbidades sindrômicas20, 21.
Finalmente, a adenotonsilectomia também pode ter impactos positivos
nas anormalidades metabólicas subjacentes em crianças obesas, com melhora geral da qualidade de vida22. Um estudo mostrou que, após a cirurgia, há
uma diminuição significativa em um subconjunto de biomarcadores inflamatórios e metabólicos sistêmicos entre crianças obesas, com base na comunidade. Isso reforça ainda mais o conceito dos efeitos pró-inflamatórios interativos
das alterações do sono, como AOS e obesidade, que contribuem para piorar as
morbidades de órgãos terminais 23. Crianças obesas, de maneira não surpreenden-
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te, também demonstram resistência significativa à insulina (RI) e perfil anormal
de lipoproteínas. Koren et al. mostraram que a adenotonsilectomia melhorou os
perfís de RI e lipoproteína. Entretanto, após a cirurgia, a disfunção metabólica
residual ainda está relacionada à adiposidade concomitante, e não às alterações
respiratórias do sono24.
Uma abordagem sistemática com aconselhamento nutricional e programa de perda de peso deverá ser oferecida à família para a contribuir com a
saúde da criança, em longo prazo. Como otorrinolaringologistas, devemos
aproveitar esta oportunidade para fazer uma diferença na saúde como um
todo dessas crianças obesas, em vez de simplesmente realizar o procedimento
cirúrgico da tonsilectomia.
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