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INTRODUÇÃO
A adenoidectomia e a tonsilectomia estão
entre as cirurgias mais comuns da infância,
realizadas principalmente para melhorar a
qualidade do sono e prevenir infecções no
trato respiratório superior da criança.
OBJETIVO
Analisar o impacto da adenoidectomia e
tonsilectomia no desenvolvimento de
complicações respiratórias em pacientes
pediátricos.

Assim, ressaltam-se os impactos que essas
cirurgias podem ocasionar na criança. Nesse
mesmo
estudo,
revelou-se
que
adenoidectomia e tonsilectomia, feitas até
os 9 anos de idade, associaram-se a um
aumento de 2 a 3 vezes de doenças do trato
respiratório superior (IC=95%). Ademais,
evidenciou-se o dobro do risco relativo de
doença pulmonar obstrutiva crônica nos
casos de remoção da adenoide (IC=95%).

METODOLOGIA
Realizou-se revisão literária, em novembro
de 2020, utilizando a base de dados
PubMed. Como estratégia de busca, foram
usados os descritores (tonsillectomy),
(asthma) e (children). Além disso, realizou-se
análise quantitativa a partir dos dados
disponibilizados pelo Departamento de
Informática do Sistema Único de Saúde
(DATASUS).

Figura 1. Gráfico com o número de hospitalizações por
doenças crônicas nas amígdalas ou adenóides e número
de cirurgias amigdalectomia ou/com adenoidectomia
de 2015 a 2019.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

CONCLUSÃO

De acordo com o DATASUS, 229.818
pacientes de 0 a 19 anos foram
hospitalizados, entre 2015 a 2019,
decorrentes de doenças crônicas nas
amígdalas ou nas adenóides. Esse elevado
número de internações acompanha uma
grande quantidade de cirurgias e, no mesmo
período, foram 211.743 adenoidectomias
e/ou tonsilectomias. De acordo com a
literatura, essas cirurgias são recomendadas
a pacientes que se enquadram nos critérios
de Paradise (≥ 7 episódios de infecção no
último ano, ou ≥ 5 episódios nos últimos
dois anos, ou ainda ≥ 3 episódios nos últimos
3 anos). Contudo, nem sempre esse
protocolo é cumprido. Estudo realizado no
Reino Unido observou que, em mais de 87%
dos
casos,
entre
2016-17,
tais
recomendações não foram seguidas.

Apesar da associação dessas cirurgias com o
aumento de complicações respiratórias,
novos estudos são necessários para analisar
o seguimento dos critérios de Paradise e os
impactos pós operatórios em crianças no
Brasil.
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