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RESUMO

ABSTRACT

A oxigenoterapia hiperbárica é uma forma de tratamento de
diversas patologias que tem vindo a ser cada vez mais utilizada. Porque o nível de conhecimentos nesta área tem aumentado rapidamente, temos como objectivo com este
trabalho sumarizar as indicações actuais no foro otorrinolaringológico. Descrevem-se alguns passos históricos relevantes
e enumeram-se os fundamentos teóricos desta técnica. Destaca-se o aumento significativo da quantidade de oxigénio dissolvido no plasma que assim se obtém.

Hyperbaric oxygen therapy is a form of treatment for various
pathologies that has come to be used ever more frequently.
Given the fact that the level of knowledge in this area has
grown rapidly, this paper has the objective of summarizing its
present indications in otorhinolaryngology. We discuss some
relevant historic steps and name the theoretical fundamentals
of this technique. Highlighting the significant increase of dissolved oxygen in plasma that is obtained.

As principais indicações surgem no tratamento das complicações da radioterapia: Osteoradionecrose da mandíbula e do
maxilar superior, a Osteocondroradionecrose laríngea e a Condroradionecrose traqueal. Nas dificuldades pós-operatórias na
vascularização de retalhos e enxertos, também se obtêm bons
resultados. No tratamento da surdez neurossensorial súbita
existe uma longa experiência com resultados positivos mesmo
após falência de outros métodos terapêuticos.
Enunciam-se as principais contra-indicações ao tratamento
por oxigenoterapia hiperbárica.
PALAVRAS-CHAVE: Oxigénio hiperbárico, Câmara, Indicações, Contra-indicações.

The principal indications are revealed in the treatment of radiotherapy complications: Osteoradionecrosis of the mandible
and of the maxilla, laryngeal Osteocondroradionecrosis and
traqueal Condroradionecrosis. Good results are also accomplished in post-operatory difficulties with vascularization of
surgical patches and grafts. In the treatment of sudden sensorineural deafness there is a long experience with positive results, even after the use of other non-effective therapeutic
methods. The main contraindications for hyperbaric oxygen
therapy are discussed.
KEY-WORDS: Oxygen, Hyperbaric, Chamber, Indications,
Contraindications.
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::
INTRODUÇÃO
PERSPECTIVA HISTÓRICA

Durante o século XVI, Leonardo da Vinci desenhou diversos
vasos para mergulho mas nunca chegou a aplicar a sua invenção. Em 1620, o inventor holandês Cornelius Drebbel construiu o primeiro sino de mergulho, que podia ser pressurizado
a 1 atmosfera, mas não tinha oxigénio suplementar. Em 1691,
Edmund Halley (padrinho do cometa) desenvolveu um sistema
de abastecimento de ar para os sinos de mergulho. A primeira
aplicação clínica da câmara hiperbárica foi realizada em 1662,
por Henshaw, para o tratamento de patologia pulmonar, numa
câmara a que chamou Domicilium1. Durante o século XIX verificou-se um grande desenvolvimento do hiperbarismo em
França, com os trabalhos de Junod2 (1834), Pravaz e Tabarie3,4
(1837) com a maior câmara hiperbárica da época e com Fontaine5 (1877) que construiu a primeira câmara hiperbárica
móvel. Para além do uso terapêutico, as câmaras hiperbáricas
tiveram também uma utilização semelhante aos “spa” da actualidade e eram frequentadas pela alta sociedade europeia,
por exemplo em Estocolmo, Londres, Copenhaga, Moscovo,
Viena, Odessa, Munique, etc. A primeira câmara hiperbárica
instalada na América do Norte foi em Oshawa – Canadá6. Em
1927 foi construída em Cleveland a maior câmara hiperbárica
de sempre (“Steel Ball Hospital”) com 6 andares e 72 quartos.
Ao fim de 10 anos foi desmantelada por falta de bases científicas, por ordem da American Medical Association. Neste combate ao charlatanismo associado ao hiperbarismo, teve grande
importância Paul-Bert que em 1878 sistematizou as bases teóricas, físicas e fisiológicas do hiperbarismo7, estudou os efeitos
tóxicos do oxigénio nas altas pressões sobre o sistema nervoso
e recomendou a aplicação de oxigénio normobárico no tratamento da doença de descompressão. Na avaliação dos efeitos
tóxicos do oxigénio destacaram-se também Lorraine e Smith8,
que em 1899 demonstraram a toxicidade pulmonar com a inalação de oxigénio a baixa pressão, por longos períodos.

Símbolo do Hospital da Marinha.

FIG 1

A oxigenoterapia hiperbárica (OHB) tem aplicações em diversas patologias e a sua utilização tem vindo a crescer nos países ocidentais nas últimas décadas. A história subjacente a
este método de tratamento é rica em avanços e retrocessos relacionados ora com entusiasmos pelos bons resultados, ora
pela falta de bases científicas sólidas.

tuberculose. Durante o século XIX e início do século XX, foram
descobertas múltiplas aplicações clínicas do oxigénio bem
como as manifestações da sua toxicidade, já referidas.
A utilização do oxigénio em condições de alta pressão, permite que este chegue às células em maior quantidade evitando, desse modo, a sua apoptose e promovendo a
reabilitação dos tecidos.
Na actualidade, existem câmaras hiperbáricas para fins terapêuticos com capacidade de tratamento simultâneo de vários
doentes (como aquela instalada no Centro de Medicina Hiperbárica do Hospital da Marinha) ou monolugar (que são embarcadas em navios com missões associadas ao mergulho).
A fundamentação científica para a utilização clínica da oxigenoterapia hiperbárica no século XXI já não pode assentar em
simples verificações de efeitos benéficos mas carece de fortes
bases de documentação científica dos seus benefícios e eventuais riscos e eventos adversos. A investigação clínica sistemática, o registo de dados, a tentativa de aplicação noutras
patologias e a sedimentação dos protocolos aplicados, são
fundamentais em Medicina. Mas ao querermos evoluir e credibilizar este tratamento, é fundamental sujeitar a oxigenoterapia hiperbárica ao mesmo rigor que aplicamos a qualquer

A pressurização com oxigénio fez-se pela primeira vez em
1937 por Behnke e Shaw9 para o tratamento da síndrome de
descompressão depois de Haldane10 ter preconizado a sua
aplicação nas intoxicações por monóxido de carbono em
1895.

Apesar de corresponder a cerca de 21% do ar que respiramos,
o oxigénio (O2) só foi descoberto em trabalhos separados pelo
farmacêutico sueco Karl W. Scheele, em 1772, e pelo químico
amador inglês Joseph Priestley12 em 1774, através do aquecimento intenso de óxido de mercúrio. A primeira aplicação clínica do oxigénio remonta a 1783, por Caillens, num caso de

Câmara hiperbárica para animais de pequeno porte.

FIG 2

Em Portugal, a primeira câmara hiperbárica foi instalada em
1953, na Escola de Mergulhadores da Marinha e funcionava
a ar. Só em 1968 se iniciou a OHB e só em 1989 foi instalada
uma câmara no Hospital da Marinha com maior capacidade
de realização de tratamentos11.
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intervenção médica, muito particularmente no que diz respeito aos medicamentos, uma vez que o oxigénio se encontra classificado como tal. Para o desenvolvimento de um
medicamento, de uma técnica ou de um procedimento cirúrgico, começa-se pela investigação animal. Esse passo tem sido
dado de forma gradual também com a colaboração do Serviço
de Otorrinolaringologia (ORL) do Hospital da Marinha (Fig. 1).
Para o efeito foi construída uma câmara hiperbárica para investigação, que pode ser pressurizada com ar ou com oxigénio, com capacidade para animais de pequeno porte (Fig. 2).

Se ao nível do mar respirarmos ar com cerca de 21% de O2
então 100 ml de sangue transportam 19 ml de O2 associado
à Hemoglobina (Hb) e 0,32 ml dissolvidos no plasma.

Diferentes formas de administração do oxigénio.

Se em vez de ar, respirarmos O2 a 100% os mesmos 100 ml
de sangue transportam 20 ml de O2 associado à Hb e 2,09 ml
dissolvidos no plasma. Quando se aumenta a pressão atmosférica para as 2,5 Atmosferas, ao respirarmos O2 a 100%, 100
ml de sangue transportam 20 ml de O2 associado à Hb e 5,62
ml dissolvidos no plasma.11 Deste modo, o O2 dissolvido no
plasma corresponde às necessidades dos tecidos sem a contribuição do O2 associado à Hb. A elevação da pressão atmosférica para as 2,5 Atmosferas, tem que ser feita com toda
a segurança e rigoroso critério de admissão em câmaras hiperbáricas. Em conclusão, nestas condições o oxigénio dissolvido no plasma passa de 0,32 para 5,62 ml, podendo ser
imediatamente consumido pelos tecidos.

As contra-indicações relativas são:
- Infecção do tracto respiratório superior e ouvido
- Febre alta
- Patologia convulsiva
- Enfisema com retenção de CO2
- Antecedentes pessoais de patologia oncológica
- Antecedentes pessoais de cirurgia torácica
- Gravidez
- Esferocitose congénita
- Anemia falciforme
São contra-indicações adicionais:
- Hipertensão arterial
- Asma aguda
- Diabetes descompensada
- Crianças com retinopatia da prematuridade, displasia
bronco-pulmonar ou patologia cardíaca congénita.

::

Centro de Medicina Hiperbárica do Hospital da Marinha.

CONTRA-INDICAÇÕES DA OHB
As contra-indicações estabelecidas para o tratamento com
OHB variam conforme os centros. No entanto, existe um certo
consenso para a maioria das contra-indicações, com a necessária ponderação caso a caso, conforme o diagnóstico do
doente. A determinação destas contra-indicações, atende ao
risco das complicações da toxicidade do oxigénio, particularmente na patologia convulsiva.
Existem apenas duas contra-indicações absolutas para o tratamento com OHB que são a claustrofobia e o pneumotórax
não tratado13. Consideram-se como contra-indicações absolutas adicionais o tratamento com doxor rubicina, cisplatina,
disulfiram e com Acetato de Mafenida.

FIG 3

OBJECTIVO
Pretende-se descrever a oxigenoterapia hiperbárica como um
método de tratamento com aplicações clínicas crescentes, também no foro otorrinolaringológico, enunciando essas indicações
e resumindo alguns resultados do Centro de Medicina Hiperbárica do Hospital da Marinha – Lisboa, no tratamento da surdez
neurossensorial súbita.

::
MATERIAL E MÉTODOS
Revisão bibliográfica das aplicações da OHB em patologia do
foro ORL em diversos centros. Consulta dos processos clínicos de
doentes com patologia otorrinolaringológica, tratados no Centro de Medicina Hiperbárica do Hospital da Marinha – Lisboa,
entre 2005 e 2007.

FIG 4

FUNDAMENTOS DA OHB
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a Osteocondroradionecrose laríngea e a Condroradionecrose
traqueal. Pretende-se pois que a cicatrização seja promovida e
acelerada em tecidos que de outra forma não teriam viabilidade.

::
APLICAÇÕES DA OHB EM ORL

14,15,16,17

O European Commitee for Hyperbaric Medicine sistematiza as
indicações da OHB em três tipos, conforme consensos estabelecidos segundo a medicina baseada na evidência:
Tipo 1 - Corresponde às situações em que o prognóstico vital é
positivamente influenciado.
Tipo 2 - Aplica-se a situações em que a transferência para um
Centro Hiperbárico é recomendável mas não vital.
Tipo 3 - A transferência para um Centro Hiperbárico é facultativa e encarada como medida de suporte à terapêutica
principal.

TAB 1

A capacidade nacional para tratamentos hiperbáricos distribui-se por Lisboa (Hospital da Marinha - 26 lugares) (Fig. 3),
Matosinhos (Hospital de Pedro Hispano - 16 lugares e Açores
(Hospital da Horta - 4 lugares).
DISTRIBUIÇÃO DE CONSULTAS E TRATAMENTOS
POR SURDEZ SÚBITA ENTRE 2005 E 2007

2005
Consultados

TAB 2

146

2006

Tratados

131

Consultados

167

2007

Tratados

Consultados

144

156

Tratados

127

INDICAÇÕES ORL PARA TRATAMENTOS POR OHB
ENTRE 2005 E 2007

2005

2006

2007

131

144

127

Acufenos

0

9

0

Osteoradionecrose da Mandíbula

1

2

1

Otite Externa Maligna

2

1

1

Surdez Neurossensorial Súbita

Aquando das dificuldades de vascularização de retalhos e de enxertos cutâneos, a OHB pode ser uma preciosa ajuda, uma vez
que promove a sobrevivência de células em sofrimento18,19 e
compensa a vascularização deficitária dos territórios isquémicos.
A experiência é particularmente grande na área da cabeça e pescoço quer num contexto de patologia tumoral quer em patologia traumática, como por exemplo nas mordidelas de cães.
Nestas situações tem também importância o efeito anti-inflamatório da OHB no alívio das queixas dos doentes e na promoção da vascularização.
A surdez neurossensorial súbita (SNS), descrita inicialmente por
De Kleyn em 194420, é uma entidade clínica que uma vez identificada, carece da identificação de uma etiologia. Na maioria
dos casos não é possível o estabelecimento de um diagnóstico
preciso. Consideram-se como hipóteses fisiopatológicas possíveis a infecção viral, as afecções auto-imunes ou fenómenos vasculares oclusivos. Instala-se habitualmente em 12 horas a 3 dias,
sendo frequentemente notada ao acordar.
Nos Estados Unidos da América a incidência anual varia entre
os 5 e os 20 casos por 100.000 habitantes. A extrapolação destes dados para Portugal, sugere uma incidência aproximada de
500 a 2.000 casos por ano.
Alguns factores são apontados como tendo influência no prognóstico, como por exemplo a idade, o limiar auditivo inicial aos
8000 Hz, a perda audiométrica inicial, o audiograma “descendente”, o tempo entre a instalação dos sintomas e o início do
tratamento, a velocidade de sedimentação e a vertigem acompanhante. Vários trabalhos têm sugerido a vantagem da utilização da OHB nesta entidade, mesmo com a exclusão da
percentagem de casos de eventual melhoria espontânea.21,22,23,24

::
Para além destas câmaras instaladas em unidades de saúde, existem ainda mais três câmaras (2 monolugar e uma com capacidade para quatro doentes) que a Marinha usa no apoio às
actividades de mergulho e as das instituições privadas.
A administração do oxigénio pode ser feita por máscara nasal,
por cânula de traqueotomia, por tubo oro ou nasotraqueal ou
ainda através de uma tenda cefálica, por exemplo em doentes
com patologia da face (Fig. 4).
Quanto às aplicações actuais da OHB no foro ORL são múltiplas
e com resultados satisfatórios e promissores:
Sendo a radioterapia uma terapêutica oncológica que assenta
na desnaturação proteica, isquémia e morte celular, entendemos a lesão das estruturas anexas aos tumores como um
evento adverso da mesma. Entre os tecidos mais lesados estão
aqueles que têm uma vascularização mais deficitária, como o
osso e a cartilagem. Clinicamente têm importância os focos de
necrose com sobreinfecção, em que predominam os anaeróbios, a instalação insidiosa e a evolução prolongada. Deste
modo, na área anatómica da cabeça e pescoço, as principais
complicações da radioterapia que podem beneficiar da OHB
são a - Osteoradionecrose da mandíbula e do maxilar superior,

RESULTADOS
Da experiência do Centro de Medicina Hiperbárica do Hospital
da Marinha, verificamos que a maioria dos doentes com surdez neurossensorial súbita sem causa identificada, chega em
média oito dias após o início dos sintomas, sendo que 75%
chega nos dez primeiros dias. Destes doentes, cerca de 10 a
18% não reúne as condições necessárias, pelo que não são admitidos para tratamento (Tabela 1). O número mínimo de sessões é de 10 e o máximo, de 30, com um número médio de 15
sessões. A informação da melhoria dos sintomas ocorre perto
da 10ª sessão, tendo-se verificado que nos melhores casos
ocorre à 3ª sessão e nos mais complicados prolonga-se até à
20ª. As análises de resultados que são regularmente efectuadas,
indicam-nos uma taxa de sucesso de cerca de 73%. Nestes resultados incluem-se 32% de cura absoluta.25
A surdez neurossensorial súbita é a indicação mais frequente de
entre as patologias otorrinolaringológicas, para tratamentos de
OHB no Centro de Medicina Hiperbárica do Hospital da Marinha
(Tabela 2). Também o é, do ponto de vista absoluto, ultrapassando indicações como a cistite rádica ou o pé diabético. O tratamento dos acufenos inseriu-se num protocolo experimental,
no ano de 2006.

Cadernos Otorrinolaringologia . CLÍNICA, INVESTIGAÇÃO E INOVAÇÃO. 5

::
DISCUSSÃO
Qualquer análise de resultados de sucessos terapêuticos na
surdez neurossensorial súbita, esbarra na multiplicidade de
dados publicados de recuperações espontâneas, que variam
aproximadamente entre os 30 e 60%.
Sabe-se, no entanto, que ao fim de 7 dias do início dos sintomas, é possível saber se essa recuperação espontânea vai
ocorrer26. Na série aqui apresentada, o tempo médio ao fim do
qual os doentes iniciaram a OHB foi de 8 dias, portanto fora
do período no qual poderiam ter notado a recuperação espontânea. É claro que a dúvida sobre estes resultados deve
manter-se, exigindo-nos maior cuidado na selecção dos doentes e no tratamento dos dados.
Em otologia, ainda sem fundamentação superior a um nível C
de evidência, tem sido advogada a OHB no tratamento dos
acufenos, do sonotraumatismo agudo e da Doença de Ménière.
O interesse crescente por esta forma de tratamento, a redução dos custos e o aumento do conhecimento científico sobre
os seus fundamentos e modo de acção fazem prever um alargamento de indicações e um cada vez maior recurso a esta
arma terapêutica. Sabendo que o Oxigénio é um fármaco e é
usado como tal, temos, por isso, que estar vigilantes para os
eventos adversos que lhe estão associados e para outros que
possamos vir a observar. Deve ser mantido um extremo rigor
na selecção de casos elegíveis para o tratamento com OHB.

::
CONCLUSÃO
A oxigenoterapia hiperbárica é um método de tratamento validado há longa data, que tem sido desenvolvido e ajustado
aos novos conhecimentos científicos e que se posiciona como
de primeira linha em várias patologias. No foro otorrinolaringológico é um tratamento complementar e suplementar porque não há, por enquanto, indicações de tipo 1. Atendendo
ao acordo para receber doentes do Serviço Nacional de Saúde,
o Centro de Medicina Hiperbárica do Hospital da Marinha está
aberto à sociedade civil, correspondendo esta a 98% da sua
actividade.
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