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SIALOENDOSCOPIA
O novo gold standard em diagnóstico e tratamento das doenças das
glandulas salivares

Você sabia?
A maioria das sialoadenites
são obstrutivas e a sialolitíase
é a prinicipal causa de
obstrução. Mas outras causas
de obstrução como as
estenoses inflamatórias,
Parotidite Recidivante Juvenil,
Síndrome de Sjogren,
sequelas de cirurgias
bucomaxilofaciais e plásticas, e
radioiodo são também
frequentes.

E o quadro clínico?

Frequência das Sialoadenites

Os sintomas mais comuns sâo
inchaço das glandulas, dor,
boca seca, alteração de
paladar. Muitas vezes são
desencadeados após a
alimentação, principalmente
de alimentos chamados
sialogogos, que estimulam a
salivação, como limão. (abaixo
vista endoscópica da
bifurcação do ducto)

As doenças inflamatórias das glandulas salivares (DIGS), ou
sialoadenites, são frequentes mas as vezes pouco lembradas. A
maior parte delas é causada por obstrução dos ductos salivares
da glândula parótida ou submandibular. Estima-se que 1% da
população vai ter pelo menos 1 episódio de sialoadenite
obstrutiva no curso de sua vida. E a principal causa de
obstrução são os calculos, com uma incidência estimada de
1/10 mil/no.

Sialoendoscopia
Descrita nos anos 90, a sialoendoscopia é realizada com mini
endoscópios semi rígidos com espessura que variam de 0,7 a
1,3 mm. O orificio das papilas dos ductos salivares, no entanto,
são menores que isso, havendo necessidade de dilatação dos
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mesmos para que o endoscópio possa ser introduzido.
O procedimento, minimamente invasivo, pode ser realizado
sob anestesia local ou geral, em ambiente ambulatorial.

Diagnóstico ou
terapia?
A Sialoendoscopia pode ser
indicada em pacientes
sintomáticos com os suspeita de
obstrução para diagnóstico, com
melhor acurácia que o ultrassom
(embora sejam complementares)
e tem a grande vantagem de ja
permitir o tratamento de muitas
condições ao mesmo tempo. No
exemplo acima fragmentação
com laser de calculo salivar via
endoscópica)

No inicio as sialoendoscopias eram utilizadas somente para
casos de obstrução por cálculos, pois permitem a retirada dos
mesmos por via endoscópica com utilização de pinças baskets
(figura acima) ou fragmentação com laser (figura ao lado).
Rapidamente seu uso se estendeu para outras causas de
obstrução, e as estenoses inflamatórias são hoje tão
frequentes quanto os cálculos, com melhora dos sintomas na
maioria dos casos em que se realiza dilatação endoscópica.

Situação atual
A sialoendoscopia é considerada hoje o tratamento de escolha
para as DIGS. Isso levou a uma diminuição da necessidade de
retirada cirúrgica das glandulas salivares, evitando morbidade
cirúrgica como sequelas do nervo facial e preservando a
função de salivação no seu máximo, o que melhora a qualidade
de vida dos pacientes.

Curva de aprendizado
Como toda nova tecnologia a
sialoendoscopia também
necessita de treinamento. Cursos
hands-on e pratica inicial em
casos mais simples sob
supervisão são fundamentais.
Estima-se em 60 casos a curva de
aprendizado para melhora dos
resultados com o procedimento.
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