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MODELO EXPERIMENTAL DE ESTENOSE SUBGLÓTICA : ELETROCOAGULAÇÃO X INFILTRAÇÃO DE NAOH 23%  
 
ALINE HANAUER; JOSÉ CARLOS FRAGA; JOÃO C K DE SOUSA; MAURÍCIO SAUERESSIG; PAULO R SANCHES; MARCOS E 
DUARTE; JANE M ULBRICH-KULCZYNSKI; ORLANDO V FILHO  
 
Introdução: As dificuldades encontradas no manejo da estenose subglótica, principalmente na população pediátrica, justificam o 
desenvolvimento de modelos experimentais de fácil reprodutibilidade, poucas complicações e baixo custo. Objetivos: Comparar 
dois métodos de indução experimental de estenose subglótica. Material e métodos: Vinte cães foram selecionados de forma 
aleatória, e colocados por sorteio em dois grupos: Gp I (n=9) de eletrocoagulação e Gp II (n=11) de infiltração de NaOH 23 %. No 
Gp I foi realizada eletrocoagulação com auto-interrupção, aplicada em um ponto nos quatro quadrantes da cartilagem cricóide; no 
Gp II infiltração de 0,2 ml de NaOH 23 % na camada submucosa das porções anterior e posterior da cartilagem cricóide. Os 
animais foram sacrificados após 21 dias da aplicação; aqueles que apresentaram sofrimento respiratório foram sacrificados antes. 
Resultados : Um animal do Gp I morreu 14 dias após a aplicação; dois animais do Gp II morreram: um por fístula traqueoesofágica 
após 7 dias, e outro de causa indeterminada após 5 dias. Estenose subglótica significativa (acima de 51% de obstrução) foi 
observada em 67% dos animais do Gp I e 64% do Gp II (p=0,99). A mediana de tempo para o surgimento de estenose significativa 
foi 21 dias em ambos os grupos, necessitando em média de 2 a 3 aplicações. O tempo necessário para a realização dos 
procedimentos foi significativamente menor (pOs dois modelos experimentais de estenose subglótica estudados em cães 
demonstraram ser efetivos no desenvolvimento de estenose subglótica significativa: ambos métodos estudados ocasionaram 
estenose no mesmo período de tempo e com mesmo número de aplicações. Entretanto, a eletrocoagulação foi o método de mais 
rápida execução.  
 




