
Alterações e Manejo Cirúrgico dos Tumores de Traqueia Primário: 

Uma Revisão Sistemática

Heloise Gabriela Dias Barbosa¹, Lucas Richartz Santana¹, Eveline Montessi Nicolini²
Heloise G.D Barbosa , Lucas R. Santana LR, Eveline M. Nicolini
¹Acadêmico da Faculdade de Ciências Médicas e da Saúde de Juiz de Fora – Suprema

²Docente da Faculdade de Ciências Médicas e da Saúde de Juiz de Fora – Suprema

Email: lrichartz18@gmail.com

Os tumores da traqueia primários (TTP) são raros (0,1–

0,4%), sendo 0,2% das doenças malignas respiratórias.
Assim, o conhecimento atual baseado em evidências é
limitado a relatórios retrospectivos, dificultando a sua total
compreensão. Os tumores traqueais surgem
frequentemente do epitélio respiratório da traqueia,
glândulas salivares e estruturas mesenquimais. A maioria dos
tumores traqueais é maligna em adultos (80–90%), mas nas
apresentações pediátricas costumam ser benignas (60–70%).

Analisar a apresentação e manejo cirúrgico do TTP.

Foi realizada uma revisão sistemática utilizando a base
indexadora MedLine com frase de pesquisa com as palavras
chaves “Primary Tracheal Cancer” e “Tracheal Neoplasms” e
suas variações obtidas no MeSH. Foram encontrados 6
artigos e utilizado o seguinte critério de inclusão: Estudos
publicados em até 5 anos. Foram excluídos estudos de
revisão.

A maioria dos TTP são sintomáticos, mas são mal
diagnosticados (asma, doença pulmonar crônica ou outros
tumores). Os sintomas comuns são dispneia (72,4%), tosse
(53,4%), hemoptise (32,8%) e rouquidão (27,6%), sendo
72,4% com histórico de tabagismo e com média de 46,2
anos-maço.

A ressecção cirúrgica é aplicável à maioria dos pacientes
com doença localizada, associado a radioterapia (RT)
adjuvante. A literatura é limitada, entretanto descreve
abordagens para os TTP superiores através da incisão em
colar cervical, os mediais com a sua extensão para
esternotomia mediana completa e os inferiores através da
toracotomia direita. É discutido o comprimento da ressecção
traqueal, sendo debatido que aproximadamente metade da
traqueia pode ser excisada e reconstruída com anastomose
primária, no entanto, há relatos que demonstraram que
ressecções >4cm estão associadas ao aumento de
complicações anastomóticas. O tempo médio de internação
é de 7 dias, mantendo os pacientes flexionados posição do
pescoço e realizado uma broncoscopia antes da alta. A RT
adjuvante melhora as taxas de sobrevida 5 anos (60%).

Por ser uma doença rara, é recomendado mais estudos
em comparando as abordagens cirúrgicas e suas
complicações.
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Fig 1. Takanashi Y et. al. J Surg Case Rep 

Foram selecionados 4 artigos diretamente relacionados 
ao tema. Os TTP são raros (0,4%), sendo 80% maligno nos 
adultos. Os tipos histológicos comuns (75%) são o carcinoma 
de células escamosas (CEC) e o carcinoma adenóide cístico 
(CAC). O CEC (50%) se apresenta na 6°-7° década de vida em 
homens, tabagistas, envolvendo dois terços inferiores da 
traqueia e associados (40%) a outros carcinomas (orofaringe, 
laringe e pulmão). O CAC é mais lento, incidência média na 
4°-5° décadas de vida e acometendo ambos os sexos.
Devido a raridade dos TTP, não há estadiamento comumente 
aceito.


