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1. INTRODUÇÃO 

Os tumores glômicos do osso temporal são neoplasias de incidência 
muito rara, porém de importante valor médico devido a dificuldade de sua 
abordagem cirúrgica, comprometimento anatômico e funcional local. A partir 
da década de 40 foram descritos os primeiros estudos relacionados com esta 
neoplasia. Na época, a origem histológica era incerta 1~ e as seqüelas do 
tratamento cirúrgico maiores do que o próprio curso natural da doença 2.

\×
~ Mereceu dedicaçao e estudo por parte de muitos autores nos anos subseqüentes, 

resultando no advento de métodos diagnósticos e técnicas cirúrgicas mais 
precisas 1›3›4, com conseqüente remoção cirúrgica total do tumor, com o mínimo 
de complicações trans e pós operatórias e de seqüelas para o paciente. 

Portanto, o presente relato toma-se importante para o médico que se 
depara com esta patologia, que, apesar de rara, carece de especial atenção 

visando a instituição de uma terapêutica adequada. 
Neste trabalho, realizamos a revisão da literatura e relatamos 4 casos de 

tumores glômicos do osso temporal.



\ 

1.1. Revisão de Literatura 

CONCEITO 
Os tumores glômicos são geralmente neoplasias benignas originárias dos 

tecidos neuroectodermais encontrados em várias partes do corpo. Eles 

consistem de grupos de células principais contendo catecolaminas. Estas células 

estão circundadas por outras de sustentação (células de Schwann modificadas), 
intimamente entrelaçadas com uma rica rede de capilares e vênulas que formam 
o sistema paraganglionar. Este sistema paraganglionar, por sua vez, faz parte do 
sistema neuroendócrino difuso, relacionado com a medula adrenal, na qual a sua 
parte neoplásica é o feocromocitoma. As versões extra-adrenais recebem vários 
nomes, incluindo paragangliomas não-cromafinicos, paragangliomas, 

quemodectomas, glomerocitomas, receptomas, tumores glômicos timpânicos, 
tumores glômicos jugulotimpânicos, tumores de corpos carotídeos, e alguns 

outros 45,6. 

REVISÃO HISTÓRICA 
Em 1941, Stacy Guild da Johns Hopkins Medical School, descreveu uma 

estrutura anatômica tipo uma massa vascular, localizada no bulbo jugular e no 
promontório da orelha média. Ele a chamou de "corpúsculo de glomus". Ele não 
tinha explicação para a existência desta estrutura e não fez observações com 
relação as suas manifestações clínicas 1›3›4. 

Harry Rosenwasser, em 1946, foi provavelmente o primeiro a relatar a 

exérese de um tumor glômico timpânico, em paciente jovem, do sexo
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masculino, via mastoidectomia radical. O diagnóstico só foi feito no pós 
operatório, após tomar conhecimento da descrição de Guild 13. 

No decorrer dos anos 40 e 50, surgiram muitos trabalhos na literatura 
sobre tumores da orelha média. Estas lesões eram referidas como tumores 
glômicos jugulares, quemodectomas, e paragangliomas não cromafinicos 1›3. 

Nos anos 50, a literatura sobre estes tumores era muito confusa. Não 
existia uma simples nomenclatura e o local de origem anatômica não estava 
claramente entendido. Entre os anos 50 e 60, o termo tumor glômico jugular 
cresceu em popularidade. Então, qualquer tumor vascular envolvendo a orelha 
média era assim rotulado 1.

E 

Enquanto os tumores glômicos timpânicos oriundos da orelha média 
podem ser removidos através do meato acústico extemo ou da mastóide com 
uma boa confiabilidade de remoção total, o mesmo não acontece com os 
tumores glômicos jugulares oriundos do bulbo jugular. Como a cirurgia era 
limitada a uma mastoidectomia radical, a incidência de recorrência e os danos 
ao nervo facial eram muito grandes 3. . 

Conseqüentemente, a radioterapia se tornou um método isolado ou 
adjuvante à cirurgia para o tratamento destes tumores. O crescimento lento, 

típico desta neoplasia, e sua relativa resposta a irradiação, colaboraram para esta 

decisão 13,7. Porém, a história natural do tumor e sua resposta a irradiação eram 
imprevisíveis e variáveis. Enquanto alguns tumores tem crescimento lento, 

mesmo sem tratamento, por um período de até 42 anos, outros, causam em um 
pequeno tempo, destruição do osso temporal e da base do crânio, extensão para 
o pescoço, envolvimento da cavidade craniana, e, ocasionalmente, metástases. 

A partir de então, muitas técnicas de ressecção cirúrgica foram sendo
~ desenvolvidas, com o objetivo de remoçao total do tumor, usualmente com
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excisão também do bulbo jugular, auxiliado por ampla exposição anatômica e 

hemostasia relativa 3. 

Em 1949, Lundgren sugeriu remoção ou coagulação do bulbo jugular 
naqueles casos em que os tumores glômicos parecem se originar do bulbo 1. 

Em 1951, Weille discutiu os problemas cirúrgicos associados com a 

remoção do tumor, e, supôs que ele era originário da cúpula do bulbo jugular. 
Ele também advertiu para a remoção óssea em torno do tumor, para evitar 
trauma ou sangramento do mesmo 1. 

Também em 1951, Seemes, em Memphis, relatou a remoção com sucesso 
de um tumor glômico oriundo do forâmem jugular, através de uma abordagem 
sub-occipital, com remoção da porção da orelha média e da mastóide. O 
paciente realizou radioterapia pré-operatória e com 25 anos de follow up estava 
livre da.doença 1. 

Em 1952, Capps relatou os casos de 5 pacientes com tumor glômico 
jugular por ele tratado. Em um caso, ele descreveu mobilização do nervo facial 
e do seio lateral, ligadura da extremidade superior da veia jugular interna, e, 
tentativa sem sucesso de remoção do bulbo jugular. O pós operatório foi 

complicado, e Capps concluiu que ele iria relutar em repetir tal procedimento. 
Optou por radioterapia para os outros 4 casos, os quais tiveram resultados 
gratificantes 13. 

Em 1955, Williams concluiu que a remoção cirúrgica isolada não era o 

melhor tratamento, e que a radioterapia isolada ou junto com a cirurgia era o 

mais indicado. Para isto, ele foi influenciado pela dificuldade de diagnóstico da 

época, na qual era impossível diferenciar se um tumor era originário da orelha 
média ou do bulbo jugular. Também não era possível saber o tamanho e a 

localização do tumor com boa acurácia 3.
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Em 1958, Meacham, Capps e Thoms, relataram a remoção de um tumor 
glômico jugular através de uma aproximação suboccipital. Embora Thoms 
acreditasse que muitos destes tumores poderiam ser removidos desta forma, ele

~ achava que nos casos de comprometimento ósseo importante, a cirurgia nao era 
possível, e, ele preferia radioterapia 3. 

No começo dos anos 60, um novo interesse em remoção cirúrgica 

completa dos tumores glômicos jugulares, incluindo o bulbo jugular, foi 

percebido. Gastpar defendeu a remoção do bulbo jugular quando envolvido, 
incluindo o sacriñcio do nervo facial e do labirinto se necessário 1. 

Na mesma época, dois métodos diagnósticos radiológicos surgiram, 

permitindo ao cirurgião distinguir no pré-operatório entre um glomus timpânico 
ou jugular. O primeiro era a tomografia linear, que Valvassori divulgou para o 

uso no osso temporal, onde foi possível pela primeira vez, demonstrar a
~ destruiçao do bulbo jugular com eficácia. O segundo método radiológico que 

auxiliou no diagnóstico destas lesões, foi a venografia retrógrada, desenvolvida 
por Gejrot e divulgada por Lauren, da Dinamarca. Também pela primeira vez, 
foi possível demonstrar que os tumores glômicos jugulares se extendiam para o 

pescoço pela veia jugular. Esta informação demonstrou também porque uma 
simples mastoidectomia radical não permitiria remoção total do tumor, e, 

porque ocorriam tantos casos de reincidência 1. Com estas novas informações 
anatômicas, os cirurgiões começaram a desenvolver novas técnicas de 
abordagem cirúrgica que possibilitassem a remoção completa do tumor 1. 

Em 1963, Shapiro e Neues, descreveram o uso de uma incisão extensa, 
transposição do nervo facial, exposição do hipotímpano 'e bulbo jugular, com 
remoção total do tumor e o mínimo de sangramento e dano neurológico 3. 

Gejrot, em 1965, acreditava que o envolvimento do bulbo jugular era 
constante nos casos de presença do tumor no hipotímpano, e concluiu que a
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remoção do bulbo jugular era imprescindível nestes pacientes. Ele também 
descreveu a ligadura do seio sigmóide superiormente e da veia jugular 

inferionnente, com a exposição do bulbo jugular para possibilitar a remoção do 
tumor por ambas as direções 3. 

Em 1968, William House descreveu a sua experiência nestes tumores 
com a preservação do meato acústico ósseo e da audição. Ele descreveu a 

exposição do bulbo jugular através de uma combinação de uma mastoidectomia 
simples com uma aproximação cervical e ampla abertura do recesso facial, 

deixando o nervo facial no lugar. Mais tarde, ele reconheceu a necessidade de 
uma maior exposição da base do crânio 1›3. 

Portmann, também em 1968, descreveu a remoção em dois estágios de 
um tumor glômico jugular com extensão intracraniana por uma equipe com 
participação de ambos neurocirurgião e otologista 3. 

Entre os anos 70 e 80, com o advento da tomografia computadorizada, 
observou-se aumento no interesse de remoção total dos tumores, e muitos 

tumores, foram completamente removidos. Novos procedimentos eram 
descritos para este fim, principalmente em lesões extensas. Alguns cirurgiões 
começaram a usar a radioterapia pré-operatória, e, no começo dos anos 80, a 

embolização do tumor no pré-operatório também se tornou comum 1. 
Hilding e Greenberg, em 1971, relataram o uso de uma abordagem 

transtemporal e suboccipital na exérese de um tumor glômico jugular, com a 

transposição do nervo facial, preservação de sua função, bem como da audição 
3. Em 1974, Glasscock descreveu uma combinação das técnicas de Shapiro 
e House, na qual, ele preservou a parede posterior do canal ósseo e utilizou uma 
abordagem através do recesso facial ampliado. Em muitos casos, era 

desnecessário a transposição do nervo facial 3.
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Em 1977, Gardner e colaboradores, relataram a remoção de tumores 
glômicos jugulares utilizando uma abordagem cirúrgica combinada através do 
pescoço e do osso temporal, com o uso de radioterapia pré-operatória 8. 

Em 1978, Fisch relatou uma cirurgia com abordagem pela fossa 

infratemporal para a remoção dos tumores 3. 

Nos anos 80, a tomografia computadorizada e a arteriografia continuaram 
a ser o principal meio diagnóstico radiológico. A angiografia com compressão

~ cruzada da artéria carótida, e um novo procedimento, a oclusão por balao, eram 
usadas para se ter uma idéia de como o paciente suportaria a um possivel 
sacrificio desta artéria. A ocorrência de tumores secretores de catecolaminas era 
mais comum do que se suspeitava inicialmente 1›3. 

A ressonância magnética com gadolinium se tornou muito utilizada após
~ junho de 1988, fomecendo ainda mais e melhores informaçoes sobre a extensão 

dos tumores 1. 

Através destes 58 anos de história dos tumores glômicos, uma grande 
controvérsia existiu entre cirurgiões e radioterapeutas. A radioterapia se tomou 
muito útil nos anos 50, quando parecia que a cirurgia não era efetiva para 
controle destas lesões. Novos trabalhos sobre abordagens cirúrgicas, 

principalmente aqueles descritos por Willian House no osso temporal, 

estimularam o desenvolvimento de novas técnicas, combinando brocas de 

diamante, irrigação com sucção, e uso do microscópio. Estas novas técnicas, e a 

melhora dos exames radiológicos pré-operatórios, deram ao cirurgião uma nova 
perspectiva para o tratamento dos mmores glômicos. Muitos cirurgiões 

começaram a questionar a radioterapia, e hoje em dia, a grande parte deles, 
reserva a radioterapia apenas para os casos de pacientes mais idosos e com 
contra indicações clinicas à cirurgia 1. .
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EPIDEMIOLOGIA 
Os tumores glômicos jugulotimpânicos são as neoplasias mais comuns 

que envolvem a orelha média e o segundo tipo de tumores mais comuns do osso 
temporal, após os neurinomas do acústico 3›4›5. 

A incidência dos tumores glômicos jugulo-timpânicos é de 1:1.300.000 
na população 4. 

Embora não tenha prevalência clara por raça, parecem ser mais comuns 
em brancos 5. 

As mulheres seriam acometidas de 4 a 6 vezes mais do que os homens 
3,4,5_ 

A idade dos pacientes estaria entre os 50 e 60 anos, porém este dado é 

muito variável 4›5. ~ 

Os tumores glômicos jugulotimpânicos parecem ter um carácter de 

herança hereditária, embora os padrões de herança genética não estejam bem 
estabelecidos. A forma familiar estaria associada com multicentricidade uni ou 
bilateral em torno de 30% 2›3›4›5. 

ANATOMIA E PATOLOGIA 
O sistema paraganglionar pode ser dividido em adrenal e extra-adrenal. O 

sistema paraganglionar extra-adrenal consiste de diversos grupos de gânglios 

relacionados entre si. As células principais deste sistema são derivadas da crista 
neural e encontram-se espalhadas por todo corpo em intima associação com os 
gânglios do sistema nervoso autônomo e a vasculatura 3›5›9.' 

Este sistema pode ser também chamado de paraganglia ou de corpos 
glômicos. O termo "glomus" foi aplicado ao sistema paraganglionar por supor 
que originava-se do mesmo tipo de células encontradas nos verdadeiros 

complexos de glomus (complexos arteriovenosos). Esta teoria tem sido
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refutada, porém, apesar de termos mais adequados, o termo glomus continua 
sendo empregado 5›9. 

O sistema paraganglionar na cabeça e pescoço pode ser dividido em 
grupo cervical e do osso temporal (jugulotimpânicos). Do grupo cervical fazem 
parte principalmente os carótidos, os vagais e os intravagais, enquanto, do 
grupo do osso temporal fazem parte os jugulares e os timpânicos 5›9. 

Existem basicamente três corpos glômicos em cada orelha. Eles podem 
ser encontrados normalmente acompanhando o nervo de Jacobson (ramo 
timpânico do nervo glossofaríngeo) ou o nervo de Arnold (ramo auricular do 
nervo vago), ou, na adventícia do bulbo jugular 3›5z9›10. 

Os tumores glômicos podem se originar de qualquer local onde os corpos 
glômicos são -encontrados. Entretanto, o local mais comumente encontrado é na 
mucosa do promontório da orelha média (glomus timpânicos) ou no bulbo 
jugular (glomus jugular) 3›5›9›10. 

Tipicamente, eles são massas lobuladas e encapsuladas, e possuem 
coloração acinzentada a vermelho-púrpura. Sua vascularização é evidenciada 
por uma aparência hemorrágica e uma textura esponjosa 5. 

Estes tumores frequentemente envolvem nervos cranianos e 

ocasionalmente se estendem para a fossa craniana posterior, constituindo um 
grande problema para o cirurgião devido a complexidade anatômica local 3›6›10. 

O principal suprimento sanguíneo dos tumores glômicos 

jugulotimpânicos se dá através do ramo timpânico inferior da artéria faríngea 
ascendente. Também são supridos pela artéria auricular posterior através do 
ramo estilomastoídeo, e por ramos das artérias occipital, maxilar intema, 

vertebral e carótida intema 3›4›5›9. 

Histologicamente, os tumores glômicos assemelham-se muito com os 
corpos glômicos. Consistem de grupos de células principais ou epiteliais
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contendo catecolaminas (células de "zellballen"), circundadas por células de 

sustentação (células de Schwann modificadas), dispersas em um estroma muito 
vascularizado. Estas células podem ser separadas em subpopulações "claras" e 

"escuras", dependendo da densidade de grânulos neuro-secretores 

intracelulares. São células grandes, uniformes no tamanho, com um citoplasma 
vacuolizado e um núcleo pequeno e regular. Mitoses são raras. A importante 
vascularização do estroma justifica o intenso sangramento encontrado durante a 

remoção cirúrgica 3›4›5›10.
A 

Em geral, os tumores glômicos têm um crescimento muito lento. Apesar 
do aspecto histológico benigno, podem causar metástases e são localmente 

invasivos e destrutivos. O crescimento é multidirecional e simultâneo, tendo 
predileção por locais de menor resistência. O trato de células aéreas do osso 
temporal, parece ser o local mais importante de propagação dos tumores 

glômicos timpânicos e jugulo-timpânicos. A tuba de eustáquio, lúmem vascular, 
e os forâmens neurovasculares da base do crânio, incluindo o meato acústico 
interno, permitem que o tumor se extenda através do osso temporal. O canal de 
falópio e o meato acústico externo, o último, após destruição da membrana 
timpânica, também podem servir de vias para o crescimento do tumor 3›4z5›10. 

Os tumores glômicos invadem os ossos por expansão através dos sistemas 
de Havers, causando erosões, bem vizualizadas na tomografia computadorizada. 
Também tendem a invadir os nervos adjacentes. A crista carótida, que separa a 

artéria carótida interna e a veia jugular interna na base do crânio, e o 

hipotímpano, são particularmente suscetíveis a erosão pelo tumor. O epitímpano 
lateral e a cadeia ossicular são normalmente poupados, fornecendo alguma 
diferenciação em relação a infecções e outros tumores 4›5›10. 

Tendo violado a orelha interna, estes tumores se ramificam dentro do 
labirinto ósseo, antes de causar destruição óssea total. A destruição
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vestibulococlear evidenciada pode ser em parte por necrose isquêmica destas 
estruturas 5›10. 

A extensão do tumor para a fossa posterior pode ocorrer de duas formas. 
A forma mais comum, é por hemiação direta através do forâmem jugular, 
beneficiando-se do defeito anatômico da duramáter no local. A forma menos 
comum, é por erosão da porção óssea que recobre a fossa posterior, 

extendendo-se para ela e comprimindo a duramáter adjacente. Neste caso a 

extensão intracraniana do tumor é extradural, enquanto no outro caso a extensão 
é intradural e o risco envolvido é maior 3. 

FISIOLOGIA 
Lawson, sugere que as células glômicas, as quais se diferenciam em 

células semelhantes às epiteliais, seriam neuroblastos modificados de origem da 
crista neural. Esta natureza neurogênica e sua capacidade secretora, fazem delas 
verdadeiras células neuroendócrinas 3›5. 

Estas células têm a capacidade de sintetizar catecolaminas, fazendo parte 
do Sistema Neuroendócrino Difuso (DNES) 4,5. ~ 

A catecolamina predominante é a norepinefrina devido a falta da enzima 
feniletanolamína-N-metiltransferase, necessária para converter a norepinefrina 

em epinefrina. Níveis muito elevados desta substância alertam para a 

possibilidade da presença de um feocromocitoma concomitante 4. Estas 

catecolaminas são metabolizadas para normetanefrina e metanefrina, 

respectivamente. Ambas, são convertidas em ácido-vanilmandélico (VMA), o 

qual é excretado na urina juntamente com pequena quantidade de metanefrina 
3,4,5. 

Todos os sistemas paraganglionares, incluindo aqueles conhecidos por 
atuar como quimioreceptores (sensíveis à mudança na tensão de oxigênio e gás
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carbônico (principalmente os carótidos e aórtico-pulmonares)), sintetizam, 

armazenam e secretam catecolaminas 3›9. Porém, um pequeno número de 
tumores glômicos, secretam quantidades elevadas de catecolaminas, causando 

manifestações clínicas sistêmicas 3›4›5›9.
` 

CLASSIFICAÇÃO 
O conhecimento de que estes tumores da base do crânio não poderiam ser 

classificados simplesmente como tumores glômicos timpânicos ou jugulares, 
levou ao desenvolvimento de várias classificações. 

Guilford e Alford, criaram em 1960, o termo glomus timpânico para 
descrever aqueles paragangliomas oriundos da orellha média. Seu sistema de 

classificação era limitado às condições diagnósticas da época, sendo baseado 

principalmente na sintomatologia 4. 

Como o diagnóstico por imagem e as técnicas cirúrgicas avançaram, 

classificações melhores foram criadas 4. 

Em 1969, McCabe e Fletcher, propuseram um método de classificação 
mais atualizado 4. 

Fisch, em 1978, e subseqüentemente Glasscock e Jackson, em 1981, 
propuseram novos modelos que são os mais aceitos atualmente, estando aqui 
demonstrados 1›3›4›6 (Tabelas I e II). ~ 

Porém, para poder aliar a extensão do tumor com o tipo de abordagem 
cirúrgica, De La Cruz, criou outra classificação, que é a utilizada pela escola de 
House e por um dos autores destetrabalho 6›11 (Tabela III).
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Classificação dos tumores glômicos (F isch). 
Tipo A 
Tipo B 

Tipo C 
Tipo D1 
Tipo D2 

Limitado a orelha média
p 

Limitado a área timpanomastóidea sem envolvimento do labirinto 
inferior 
Envolvimento do labirinto inferior e extensão para o ápice petroso 
Extensão intracraniana menor do que 2 cm em diâmetro 
Extensão intracraniana maior do que 2 cm em diâmetro 

Fonte: Salvinelli F, De la Cruz A. Otoneurosurgery and Lateral Skull Base Surgery, 1996.

~ Tabela II. Classificaçao dos tumores glômicos (Jackson e Glasscock). 
Glomus Timpânico 
Tipoil 
Tipo II 
Tipo III 
Tipo IV 

Pequeno tumor limitado ao promontório 
Ocupação de toda orelha média - 

Ocupação de toda orelha média, com extensão para a mastóide 
Idem anterior, com extensão através da membrana timpânica ou 
através do canal da artéria carótida interna 

Glomus Jugular ` 

Tipo I 

Tipo II 

Tipo III 
Tipo IV 

Pequeno tumor envolvendo o bulbo jugular, orelha média e 
mastóide

' 

Extensão através do meato acústico interno com ou sem extensão 
intra craniana 
Extensão para o ápice petroso com ou sem extensão intra craniana 
Extensão através do ápice petroso para o clivus ou para fossa 
infratemporal, com ou sem extensão intra craniana. 

Fonte: Salvinelli F, De la Cruz A. Otoneurosurgery and Lateral Skull Base Surgery, 1996. 

Tabela III. Classificaçao dos tumores glômicos e abordagem cirúrgica (De La 
Cruz).

~ 

Classificação Abordagem cirúrgica 
Timpânico Transcanal

A 

Timpanomastoídeo Mastóide-recesso facial extendido . 

Bulbo jugular Mastóide-pescoço (transposição 
limitada do nervo facial) 

Artéria carótida Fossa infratemporal 
Transdural Fossa infratemporal/intracraniana 
Fonte: Salvinelli F, De la Cruz A. Otoneurosurgery and Lateral Skull Base Surgery, 1996.
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MANIFESTAÇÕES CLÍNICAS 
O curso clínico da doença reflete o lento e contínuo crescimento destes 

tumores, causando desde nenhum ou poucos sintomas no inicio da doença, até 
sintomas mais complexos nos estágios mais avançados. Na média, existe um 
período de 3 a 6 anos desde o inicio dos sintomas até o diagnóstico 5. 

Porcausa da localização e da natureza vascular destes tumores, as 

manifestações clínicas mais comuns são o zumbido pulsátil e a perda auditiva. 
Zumbido ocorre quando o tumor atinge a membrana timpânica, transmitindo a

~ sensaçao pulsátil. A perda auditiva é progressiva com o crescimento e obstrução 
da orelha média pelo tumor. Em estágios mais avançados a perda auditiva se 
deve também pela destruição da orelha interna e da inervação local, causando 
surdez mista-(condutiva e neurosensorial) e vertigens 3›5›6›9›10. 

Outro sinal de crescimento do tumor é o aumento de volume da região 
retromandibular. Sangramento pode ocorrer, não sendo muito comum 6. 

O comprometimento dos pares cranianos VII, VIII, IX, X, XI e XII (este, 
menos frequente), ocorre por compressão ou invasão dos mesmos, geralmente 
em estágios mais avançados, causando sintomas como paralisia facial, disfonia 
e dificuldade para engolir. O comprometimento isolado dos nervos facial (VII) 
e vestíbulo-coclear (VIII) parece estar mais associado com os tumores glômicos 
timpânicos 3›4z5›6›10.

p 

Manifestações clínicas como cefaléia, hidrocefalia, e manifestações 

neurológicas, alertam para a extensão intracraniana destes tumores 4›2›10. 

Taquicardia, tremores, cefaléias vasculares, arritimias, náuseas, sudorese 

e palidez, são muito sugestivos da presença de um tumor secretor de 

catecolaminas 3›4›5›6›9›10.
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DIAGNÓSTICO 
O diagnóstico presuntivo pode ser feito pela sintomatologia e pela 

otoscopia. Quando uma massa vascular é observada atrás da membrana 
timpânica, acompanhada de sintomas como zumbido pulsátil e perda auditiva, é 

muito provável que se trate de um tumor glômico timpânico ou 
jugulotimpânico. Quando todas as margens do tumor são visualizadas através 
do meato acústico externo, o mesmo trata-se de um tumor glômico timpânico. 
Quando alguma porção do tumor não é visualizada, um tumor jugulotimpânico 
deve ser investigado. Porém, métodos diagnósticos de imagem são 

imprescindíveis para confirmar a patologia, estadiar o tumor, e planejar a 

terapêutica mais adequada 3'›4›6›9›12›13. 

Durante o exame otoscópico, melhor realizado com um microscópio de 
25X, os tumores glômicos aparecem como uma massa vermelha escura, azulada 
ou púrpura, atrás da membrana timpânica. Se o tumor não estiver em contato 
com a membrana, provavelmente não existirá pulsação. Aplicando-se pressão 
sobre a membrana timpânica com um pneumotoscópio, a mesma pode entrar em 
contato com o tumor e a pulsação aparecerá, mesmo em um tumor pequeno 
3,ó,1o,13_ 

A tomografia computadorizada (TC) de alta resolução, com cortes de 
l,5mm, é 0 método diagnóstico de escolha na avaliação dos tumores glômicos 
timpânicos e jugulotimpânicos. Ela tem a capacidade de definir o grau de 
envolvimento ósseo, a extensão do tumor' no osso temporal, pescoço e espaço 
intracraniano. Pode-se também diagnosticar envolvimento do bulbo jugular e 

extensão mediana para a artéria carótida interna 3›4›6›9›13. 

A ressonância nuclear magnética (RNM) é particularmente útil em avaliar 
a extensão intradural do tumor, sua relação com o parênquima cerebral, e o grau
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de comprometimento intracraniano. Também é válida para definir o 

envolvimento do bulbo jugular e artéria carótida 6. 

A arteriografia confirma a hipótese de um tumor vascular, e evidencia a 

vascularização e a extensão local ou intracraniana. É um exame essencial no 
pré-operatório de tumores glômicos jugulares para definir possível 

envolvimento da artéria carótida intema. Se um estreitamento ou uma 
irregularidade é observada na parede arterial, o fluxo colateral e a tolerância do 
paciente a uma possível ressecção da carótida deve ser testada. A arteriografia 
também é útil para avaliar o acesso nos pacientes com tumores candidatos a 

embolização pré-operatória 3,612. 

Diagnóstico diferencial: Anomalias da orelha média podem ser confundidas 
com tumores glômicos; As mais importantes são as variações na posição do 
bulbo jugular e da artéria carótida interna. Uma artéria estapédica persistente, 
que cursa através do promontório da orelha média, também pode mimitizar 
estas alterações, assim como um tumor glômico timpânico ou jugulotimpânico. 

Um bulbo jugular elevado é mais comumente confundido com um tumor 
glômico do que uma artéria aberrante. Quando o bulbo é muito grande, empurra 
seu caminho para a orelha média. Neste caso, o assoalho da orelha média é 

muito fino e pode ser- deiscente. A extensão do bulbo jugular para a orelha 
média ocorreria em 6% dos ossos temporais. 

A artéria carótida interna também pode arquear mais lateralmente do que 
o normal, nestes casos, desprovida de cobertura óssea, sendo encontrada na 
orelha média e confundida com um tumor glômico. 

O médico deve estar atento para estas alterações, precavendo-se de 

resultados catastróficos de uma biópsia inadvertida ou tentativa de retirada da 
lesão. Estas alterações são diferenciadas através de exames como a TC, a RNM
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e a artériografia seletiva, que também são necessários para estabelecer a correta 
localização, tamanho e extensão dos tumores 3›4›6›12›13. ~

A 

Outros diagnósticos diferenciais para os tumores glômicos timpânicos e 

jugulotimpânicos seriam: pólipos e colesteatomas primários da orelha média, 

meningiomas, lesões neurais (neurinomas, neurofibromas), carcinomas 

(primários, nasofaríngeos ou metastáticos), e lesões mais raras 

(rabdomiossarcomas, plasmocitomas, melanomas, osteoblastomas, lipomas, 

condrossarcomas). Apesar de algumas semelhanças encontradas na TC entre os 
tumores glômicos da orelha média com algumas destas lesões, as manifestações 
clínicas e os estudos angiográficos propiciam ao médico diferenciar tais 

patologias 3›4›6›10›13. 

TRATAMENTO 
A terapia dos tumores glômicos da orelha continua controversa. Como as 

características clínicas e a velocidade de crescimento são muito variáveis, o 

tratamento é realizado com radioterapia, cirurgia ou ambos. Embora existam 
relatos de casos isolados de longa sobrevida sem tratamento, estas lesoes sao 
potencialmente fatais. 

Avaliação pré-operatória 

Uma meticulosa avaliação pré-operatória é de extrema importância para o 

planejamento da técnica cirúrgica mais adequada. O objetivo é executar uma 
remoção completa e segura. Alguns testes são usados rotineiramente na 

avaliação de pacientes com tumores glômicos do osso temporal. 
A audiometria tonal é usada para demonstrar o grau de comprometimento 

auditivo de condução e neurosensorial, avaliando indiretamente a extensão do 
tumor 4,Õ,ll,l4,l5_ A
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A tomografia computadorizada de crânio, é de fundamental importância 
para distinguir um tumor confinado a orelha média e mastóide de um tumor que 
envolva o bulbo jugular. O envolvimento transdural e da artéria carótida 

também é bem visualizado com esta técnica. Em alguns casos a TC' é o único 
exame de imagem necessário para planejar o tratamento 3›6›9›10›1 1›14›15›16.

_ 

A ressonância nuclear magnética define com mais precisão o grau de 
comprometimento intracraniano e do bulbo jugular. Permite também, junto com 
a TC, um melhor diagnóstico diferencial com lesões do ápice petroso 4›6›11›14. 

Quando a TC demonstra envolvimento do bulbo jugular, artéria carótida 
ou intracraniano, a angiografia é necessária. A principal indicação deste exame, 
é avaliar o envolvimento da artéria carótida interna pelo tumor. Também pode 
identificar um tumor glômico adicional se este estiver presente 4›6›11›13›14. 

Se existe um comprometimento da artéria carótida, é necessário avaliar o 

grau de perfusão cerebral da artéria carótida contralateral. Os testes de oclusão 
acompanhados da avaliação clínica, pennitem ao cirurgião definir com 
antecedência os riscos neurológicos de um sacrificio da artéria carótida interna. 
Se os estudos pré-operatórios indicarem que o paciente não pode suportar uma

~ oclusao permanente da artéria, um exerto arterial será necessário. Porém, os 
resultados dos testes de oclusão devem ser individualizados, baseados em 
fatores como idade do paciente, condições de saúde, extensão da doença, e 

tratamento prévio 3›4›6›1°›1 1›13›14. 

A embolização de grandes tumores glômicos no pré-operatório, diminui o 

sangramento e o tempo de cirurgia, porém não reduz o risco de lesões aos 
nervos cranianos. Deve ser realizada pelo menos 1 dia antes da cirugia e o 

material comumente empregado é o IVALON. As complicações mais graves 
são as agressões ao coração e a morte. Paralisia de nervos cranianos podem 
ocorrer, e, existem alguns riscos de lesão vascular, especialmente em vasos
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arterioscleróticos. Outros riscos são relativos à difusão do material embolizante 

através dos ramos da artéria carótida externa 6›11›13,17. 
r A dosagem urinária de metabólitos de catecolaminas (ácido 

vanilmandélico, normetanefrina e metanefrina), ou de níveis séricos de 

catecolaminas, só deve ser realizada quando se tem motivos para suspeitar de 
um tumor secretor 4›13. 

Biópsia do tumor não é recomendado, já que as características clínicas e 

radiológicas permitem o diagnóstico, sem falar nas consequências desastrosas 
da bió_sia inadvertida de uma artéria carótida aberrante ou de um bulbo jugular, 
assim como o próprio sangramento do tumor 4›6›11. 

Cirurgia g 

As técnicas cirúrgicas específicas, utilizadas para a abordagem e remoção 
dos tumores glômicos timpânicos e jugulotimpânicos, dependem basicamente 
de sua classificação. As técnicas seguintes, são utilizadas baseando-se na 
classificação de De La Cruz, já descrita anteriormente (Tabela III). 

Abordagem via transcanal 
Esta técnica é utilizada para pequenos tumores glômicos timpânicos 

restritos ao mesotímpano. Como toda a circunferência do tumor é visível 

através do meato acústico extemo, não são necessários exames de imagem pré- 
operatórios a não ser que exista alguma dúvida quanto ao diagnóstico. 

Um flap timpanomeatal é realizado e o tumor é identificado no 
promontório. O ramo timpânico inferior da artéria faríngea ascendente, que 
nutre o tumor, pode ser controlada com cautério bipolar ou Surgicel.
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~ O tumor é entao removido com um fórcipe côncavo é o sangramento pode 
ser controlado com pequenas compressas de Surgicel. O flap timpânico é 

reposto e o meato acústico tamponado. ' 

V

' 

Nos casos em que alguma parte do tumor não é visualizada pelo meato, a 

abordagem pelo recesso facial extendido deve ser considerada. Porém, em 
tumores com- extensão hipotimpânica limitada, uma abordagem transcanal 

modificada pode ser realizada, alargando-se o meato acústico externo 6›10›11›15. 

Abordagem via mastóide-recesso facial extendido 
Esta técnica é utilizada nos casos de tumores timpanomastoídeos. O 

tumor pode envolver extensivamente a orelha média e a mastóide, porém deve 
ser originário dos corpos glômicos timpânicos e não pode envolver o bulbo 
jugular. 

“Como os limites do tumor não são vistos através da membrana timpânica,
~ a TC pré-operatória é obrigatória e mostra sua extensao. 

A preparação do paciente é feita como em uma mastoidectomia de rotina. 
Após uma completa mastoidectomia, o recesso facial é aberto permitindo 

completa exposição do hipotímpano e orelha média. O tumor é removido como 
na técnica transcanal, utilizando-se cautério bipolar e Surgicel no controde do 
sangramento. A cúpula jugular também pode ser inspecionada para se ter 
certeza que está livre do tumor. _ 

Em tumores muito extensos, pode ser necessária remoção dos ossículos e 

da membrana timpânica. Em tais circinstâncias uma timpanoplastia e uma 
reconstrução ossicular pode ser realizados 6›8›1 1›15.
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Abordagem via mastóide e pescoço 
Utiziza-se esta técnica para pequenos tumores glômicos jugulares. Estes 

tumores 'envolvem o bulbo jugular, entretanto não extenden-se para a artéria 
carótida intema ou para o pescoço ou fossa posterior. A avaliação pré- 

operatória deve incluir angiografia para confirmar 0 não envolvimento da 
artéria carótida.

. 

Os nervos cranianos VII, IX, X e XI podem ser monitorados com 
eletromiografia. 

O procedimento inicia com a mesma técnica descrita na abordagem 
anterior, e após, amputa-se a ponta da mastóide. A incisão é ampliada para o 

pescoço ao longo da borda anterior do músculo estemocleidomastoídeo. Este 
músculo, e 0 músculo digástrico são liberados da mastóide para permitir uma 
boa exposição das estruturas neurovasculares do pescoço. A veia jugular é 

dissecada até a base do crânio, 0 que permite a sua ligadura. A exposição do 
seio sigmóide e do bulbo jugular é então completada com brocas de diamante. 
Após ligadura do seio sigmóide o tumor está pronto para ser ressecado em 
continuidade com o bulbo jugular. O cautério bipolar e o Surgicel ajudam na 
hemostasia. Os pares cranianos VII, IX, X e XII podem ser preservados por esta 
técnica, se não tiverem comprometimento pelo tumor. Se a membrana timpânica 
e os ossículos estão danificados, pode-se realizar uma reconstrução. 

No pós operatório os pacientes devem permanecer na unidade de 

tratamento intensivo, pela possibilidade de sangramento ou neuropatia craniana 
inferior aguda. 

A falha principal desta técnica acontece por inadequada avaliação pré- 
operatória da extensão do tumor 6›11›15. 

Abordagem via mastóide e pescoço com transposição limitada do nervo facial

\
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Nesta técnica, a transposição do nervo facial é realizada para permitir 
maior exposição retrofacial. O nervo facial é dissecado na parte vertical de seu 
canal ósseo e elevado contra o meato acústico extemo; Isto permite a remoção 
óssea na área do canal facial vertical e retrofacial, facilitando o acesso ao tumor 
que se extende para esta região. Não é recomendada nos casos de 

~ ~ comprometimento de carótida, pois nao permite boa visualizaçao da mesma 
õ,11,15_ 

Abordagem via Fossa Infratemporal 
O desenvolvimento desta técnica por Fisch, tem possibilitado significante 

indice de remoção total de grandes tumores glômicos jugulares com 
envolvimento da artéria carótida interna e com extensão intracraniana. 

Esta abordagem, além da técnica anterior, exige a transposição do nervo 
facial desde sua parte timpânica até parte da glândula parótida, remoção do 
meato acústico extemo, dissecação do seio sigmóide distal, bulbo jugular e 

porção vertical da artéria carótida petrosa. 

A membrana timpânica, o martelo e a bigorna são removidos. - 

Os pares cranianos devem ser identificados, e podem ser monitorados por 
eletromiografia. 

O tumor é retirado junto com o bulbo jugular e dissecado da artéria
~ carótida interna. No casos de pequena invasao intracraniana, o tumor pode ser 

retirado junto com o bulbo jugular. Quando a extensão intracraniana é maior, o 

tumor pode ser removido no mesmo ato cirúrgico ou em uma cirurgia posterior, 
dependendo principalmente das perdas sanguíneas durante o procedimento. 

O sangramento do tumor na porção intracraniana é normalmente 
pequeno, podendo ser bem controlado com o cautério bipolar.
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Devido ao grande comprometimento local, pedaços de tecido subcutâneo 

são necessários para preencher a orelha média e a mastóide 6›11›15. 

Complicações cirúrgicas 

Os riscos cirúrgicos nos casos de tumores glômicos timpânicos, são os
~ mesmos de uma cirurgia timpanomastoídea. O manuseio das complicaçoes do 

nervo facial, membrana timpânica, seio sigmöide e audição, é idêntico aos 

casos de cirurgia para a otite média crônica.
_ 

No caso de tumores glômicos jugulares, as pricipais complicações 

incluem danos ao nervo facial, disfiinção dos nervos cranianos inferiores, danos 

à artéria carótida, sangramento intenso e complicações intracranianas. 

A possibilidade de danos à artéria carótida deve ser prevista nos exames 
pré-operatórios, incluindo exames de imagens e estudos de perfusão. 

A doação sanguínea autóloga, previne os riscos de uma transfusão. 
Nos tumores com extensão intracraniana, a participação do 

neurocirurgião é muito importante, pois as técnicas de remoção são similares 
àquelas usadas em outras neoplasias da fossa posterior 4›6›11›15›16›13. 

Radioterapia 

Normalmente, a radioterapia é reservada para os casos em que as 

condições clínicas do paciente contra-indiquem a cirurgia, o tumor té 

irressecável sem o sacrificio da artéria carótida e o paciente reprova nos testes
1

~ de oclusao, e quando o paciente recusa a cirurgia. 

A resposta 'do tumor' a irradiação é típica de uma neoplasia altamente 
vascularizada. Esclerose e fibrose estão' presentes devido ao dano 

microvascular. Entretanto, o baixo índice de mitoses reduz o número de células 
destruídas por radiação.
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~ ~ Os efeitos colaterais mais comuns sao: reaçoes cutâneas locais, boca seca, 
crostas nasais, mucosites. Menos comumente, pode ocorrer: osteoradionecrose 
do osso temporal, necrose cerebral, insuficiência hipotalâmica-pituitária e 

malignidade secundária. 

A radioterapia costuma ter uma boa' resposta, porém não é definitiva, já 
que atua parcialmente na vascularização, porém o número de células continua 
inalterado. Com isso, o tumor tende a crescer novamente em alguns anos 4›6›7.



2. OBJETIVO 

Relatar 2 casos de tumores glômicos timpânicos, 2 casos de tumores 

glômicos jugulotimpânicos e realizar uma revisão da literatura pertinente, 

enfatizando o diagnóstico e tratamento desta patologia.



3. MÉTODO 

Foram relatados 2 casos de tumores glômicos timpânicos e 2 casos de 
tumores glômicos jugulotimpânicos, avaliados e tratados por um dos autores no 
período de outubro de 1997 a junho de 1999.
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CASO 1: E.H.S.F. 

Paciente do sexo feminino, 41 anos, casada, balconista, natural e 

procedente de Içara, Santa Catarina. Há 3 anos iniciou com zumbido pulsátil na 
orelha esquerda, que veio piorando progressivamente. A otoscopia revelou 
massa retrotimpânica esquerda nos quadrantes posteriores, pulsátil, não aderida 
ao tímpano. O restante do exame otorrinolaringológico revelou-se dentro da 
normalidade. A audiometria tonal com logoaudiometria revelou hipoacusia 
neurossensorial leve a moderada envolvendo as frequências agudas 

bilateralmente (Figura 1).
` 

A tomografia computadorizada (TC) com contraste endovenoso revelou 
massa tumoral situada no hipotímpano (Figuras 2a e 2b), e o diagnóstico de 
glomus timpânico foi realizado. A arteriografia digital revelou massa tumoral 
nutrida pela artéria faríngea ascendente (Figura 3). 

Realizou-se a exérese do referido tumor por via transcanal. O conduto 
ósseo foi alargado mediante uso de broca cortante na sua parede póstero 

inferior. O tumor foi removido na sua totalidade, sem nenhum dano funcional. 
O exame anátomo-patológico confirmou o diagnóstico. A audiometria pós- 
operatória manteve-se inalterada (Figura 4). 

Atualmente, com 2 anos e 6 meses de follow-up, acha-se assintomática.
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Figura 2a. TC em corte axial com contraste endovenoso evidenciando tumor glômico timpânico no promontório 
(seta).
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Figura 2b. TC em corte coronal com contraste endovenoso evidenciando tumor glômico timpânico no 

promontório (seta). . 
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Figura 3. Angiografia digital demonstrando tumor glômico timpânico nutrido por artéria faríngea ascendente 

(seta).
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CASO 2: A.T.V.S. 

Paciente de 39 anos, do sexo feminino, casada, agricultora, natural de 
Santa Cruz do Sul, Rio Grande do Sul, e procedente de Mondaí, Santa Catarina. 

Há vários anos iniciou com otorréia e hipoacusia de orelha esquerda, sem 
outras queixas. Foi submetida à duas cirurgias nesta orelha sem obter melhora. 

Ao exame, apresentava paralisia facial periférica em hemiface esquerda e 

a otoscopia revelou massa polipóide ocluindo totalmente o meato acústico 
externo de orelha esquerda (Figura 5). O restante do exame 
otorrinolaringológico apresentou-se dentro da normalidade. A acumetria 

revelou Rine positivo à direita e Rine negativo à esquerda em 512 e lO24Hz, 
com Weber lateralizando para a esquerda. A audiometria tonal revelou 

hipoacusia mista moderada a severa à esquerda e limiares auditivos normais 
com rebaixamento em 8KHz à direita (Figura 6). 

Realizou-se TC e RNM (Figura 7) com contraste dos ossos temporais, 
que revelou tumor glômico timpânico à esquerda. 

Realizou-se a exérese cirúrgica do tumor através de uma abordagem via 
mastóide-recesso facial extendido. O tumor foi removido em sua totalidade e 

uma reconstrução timpânica foi realizada. No pós-operatório evoluiu sem 
complicações e com melhora da paralisia facial periférica. O exame anátomo- 
patológico confirmou o diagnóstico. 

Hoje, com 7 meses de pós-operatório, acha-se livre da doença e com 
discreta melhora da audição da orelha esquerda (Figura 8).
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Figura 7. RNM em corte axial com contraste endovenovo evidenciando tumor glômico timpânico (seta). 
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CASO 3: M.A.E. 

Paciente de 37 anos, masculino, casado, funcionário público, natural e 

procedente de Brusque, Santa Catarina. Apresentou-se com história de 

hipoacusia, otorréia e zumbido pulsátil, acompanhado de tumoração em meato 
acústico externo de orelha direita. 

Na avaliação da história pregressa revelava hepatite tipo B. 
O exame otorrinolaringológico revelou-se dentro da normalidade, exceto 

por tumoração ocupando todo o meato acústico externo da orelha direita. A 
acumetria revelou Rine negativo à direita e Rine positivo à esquerda em 512 e 

1024Hz, com Weber lateralizando para a direita. A audiometria tonal revelou 
hipoacusia mista moderada a severa à direita, e hipoacusia neurossensorial leve 
a moderada envolvendo 4, 6, e 8KHz à esquerda (Figura 9). 

Realizou-se TC (Figura 10) e RNM (Figura ll) dos ossos temporais, 
além de angiografia (Figura 12), que demonstrou volumoso tumor glômico 
jugulotimpânico direito. 

O paciente foi submetido a exérese cirúrgica, com embolização pré- 

operatória do tumor. Optou-se por uma abordagem via mastóide e pescoço com 
transposição do nervo facial, obtendo-se uma remoção Subtotal do tumor. No 
pós-operatório, o paciente apresentou paresia facial direita que cedeu por 
completo em uma semana. Também, apresentou paralisia de prega vocal direita 
em posição mediana e envolvimento do nervo acessório (XI). 

Hoje, com 5 meses de pós-operatório, acha-se bem, exceto pela paralisia 
da prega vocal e pela hipoacusia mista à direita (Figura 13), que acentuou-se 

discretamente quando comparado ao exame pré-operatório.
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Figura 10. TC em cone coronal com contraste endovenoso, evidenciando massa tumoral ocupando a orelha 
extema e orelha média direita(scta).



Figura ll. RNM em corte axial com contraste paramagnético endovenoso evidenciando volumoso tumor 
glômico jugulotimpânico (seta). 

Figura 12. Angiografia digital evidenciando minor glômico jugulotimpânico (seta).
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CASO 4: P.C.M. 

Paciente do sexo masculino, de 33 anos de idade, casado, comerciante, 
natural e procedente de Florianópolis, Santa Catarina. Iniciou há l ano com 
zumbido pulsátil e hipoacusia da orelha esquerda. 

O exame otorrinolaringológico revelou tumoração pulsátil aparente no 
meato acústico externo de orelha esquerda (Figura 14), estando o restante do 
exame normal. A acumetria revelou Rine positivo em 512 e l024Hz à direita e 

falso Rine negativo em 512 e l024Hz à esquerda, com Weber lateralizando para 
a direita. A audiometria tonal (Figura 15) revelou anacusia na orelha esquerda e 

limiares normais à direita, exceto por leve queda neurossensorial em 8KHz. 
Os exames de imagem, incluindo TC e RNM com contraste dos ossos 

temporais, além de angiografia, revelaram volumoso glomus jugulotimpânico à 

esquerda, com invasão intracraniana extradural. 
Apesar de alertado das possíveis complicações, o paciente recusou-se a 

operar, e desde então perdemos seu seguimento.



S

5 
z.. c 

JO 

ID 

S0 

60 

70 

JO 

90 

100 

I I0 

III) 

:IB 

42 

' ¡-1. v nuvv vzvuvvy-U. ...v.---._.._.. ..__..___. r ¬__¡ _ _ . . .5..... 

esquerda. 

ORELHA DIREITA 
`.[.5_l'I_H_ ___.'|00 _______I000 3000 3000 -IMO 6000 B000 120110 16000!!! 

e of se e ¬¬"if“f*”“"“ ° 

___,_______;____, V 'L':.. _.-4z__-_-› -- 

_ l IQ :Ç_Í_;___`__.;`_W,_,}____._____-_.

T 
__ __- __, .,_-___-- .._~+..-.--._.« 

_ «__ __ _ __ __ ______.___L______ 

SRT: 
SDT: 

NI 

20 
` 10 

W 
50 

60 

70 

G0 

90 

100 

I 10 

l20 

\IB

z 

ORELHA ESQUERDA 

~ We. ___;M__r_a 
í1;r;;íÍ;fiÉÍ¡fi3ÊÊ;í;;;:;í: 

Índice de Reconhecimento de Fala 
___ ________ Intensid Monossil

_ 

,u____PL1-£=11fl¿1êâ_ -:_:';'í 2%. ,_ -ii _, 

_ .u ,QL ___ .;__;_._ _`--_;_L__ 
_OE __ _ iQ0dB _Qf'/í›`

_ 

Figura 15. Audiometria tonal evidenciando li 
' ` 

8KHz , e anacusia da orelha esquerda. 

SDT: 

mrares normais a direita, exceto por leve queda neurossensorial em



4. DISCUSSÃO 

.Os estudos a respeito dos tumores glômicos da orelha média 
proporcionaram queda importante na morbidade e mortalidade cirúrgica desta 
patologia. O desenvolvimento de novas técnicas cirúrgicas e novos meios 
diagnósticos, assim como o -treinamento do cirurgião, foram os responsáveis 
principais para este resultado. Com isso, hoje, os resultados são muito melhores 
dos descritos no passado. 

Comparando com a literatura pesquisada, as idades dos 4 pacientes
~ relatados estao em uma faixa etária mais baixa do que aquela de maior 

incidência.. Apesar do caráter de herança hereditária 2›3›4›5, nenhum dos 

pacientes referiu a doença na família e em nenhum dos casos encontrou-se 
multicentricidade. “ 

Concordando com os dados literários, que relatam baixo índice de 

tumores glômicos secretores de catecolaminas 3z4›5»9, em nenhum dos pacientes 
foram encontrados sintomas relacionados. Por isto, a investigação pré- 

operatória foi desnecessária. 

Apesar de outras classificações descritas, a classificação de De La Cruz 
6›11, que foi a utilizada, se mostrou eficaz para os casos descritos, já que

~ correlaciona adequadamente a extensao do tumor com a abordagem cirúrgica 
mais indicada.-

~ Em três casos, a manifestaçao clínica de zumbido pulsátil foi o sintoma 
inicial da doença, comumente descrito também por outros autores 3›4›5z6›9›10. 

A diminuição da acuidade auditiva da orelha acometida foi referida por 
três pacientes e confirmada pela audiometria. No primeiro paciente esta queixa
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não foi referida. Após a cirurgia, a audição deste paciente permaneceu 
inalterada enquanto a do segundo melhorou discretamente. No terceiro paciente, 
portador de um tumor glômico jugulotimpânico, ocorreu uma discreta piora 
auditiva. Isto mostra que o comprometimento da audição é mais grave quanto 
maior é a extensão do tumor, e que uma correta técnica cirúrgica propicia 
melhores resultados. 

No primeiro caso, a paciente já veio encaminhada com o diagnóstico 
prévio de um tumor glômico timpânico antes de ser avaliada por um dos 
autores. A paciente também já tinha realizado a TC e a arteriografia. A última, 
desnecessária, pois, apesar de nem todas as bordas do tumor serem delimitadas 
pela otoscopia, a TC revelou que a neoplasia estava restrita à orelha média, 
como o ocorrido no segundo caso. Nos outros dois pacientes, por tratar-se de 
tumores glômicos jugulotimpânicos, a angiografia foi solicitada, já que este é 

um exame essencial nestes casos para avaliar um possível comprometimento 
das estruturas vasculares adjacentes 3›4›6z9›11›12›13.

j 

Por tratar-se de um glomus jugulotimpânico, o terceiro paciente foi 

submetido à embolização pré-operatória do tumor, o que contribuiu para a 

diminuição do sangramento no ato cirúrgico 17. 

A exérese cirúrgica foi total no primeiro e segundo caso. Porém, no 
terceiro paciente, por dificuldade técnica e por tempo prolongado de cirurgia, o 

tumor teve ressecção Subtotal, já que a cúpula do bulbo jugular não foi retirada. 
Como o suprimento sanguíneo desta região foi comprometido pela ligadura do 
seio sigmóide e da veia jugular, o restante da massa tumoral não oferece riscos. 

Durante o pós-operatório, apenas o terceiro paciente evoluiu com 
comprometimento dos nervos cranianos envolvidos. Neste caso, somente a 

função do nervo glossofaríngeo (IX) permanece alterada, nao trazendo maiores 
consequências. Porém, em nenhum dos casos o nervo facial (VII) foi
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comprometido ou observou-se complicação maior. De acordo com a literatura, 
os danos aos nervos cranianos após as cirurgias de tumores glômicos são muito 

comuns, e a reabilitação geralmente é demorada 19. 

No caso do quarto paciente, por tratar-se de um tumor glômico 

jugulotimpânico com extensão intracraniana, o tratamento cirúrgico, mesmo se 
aceito pelo paciente, deve ser bem avaliado, devido a dificuldade técnica e as

~ possíveis complicaçoes trans e pós operatórias. Neste caso, o tratamento 

radioterápico também deve ser considerado 20.
_ 

Como vemos, é muito importante que o tratamento leve em conta a idade 
do paciente, o sítio, tamanho e extensão do tumor, a razão de progressão dos 
sintomas, o grau de comprometimento dos nervos cranianos, a possibilidade de 
multicentricidade, «a experiência do cirurgião, e, talvez o mais importante, a 

vontade do paciente. O tamanho e extensão do tumor são provavelmente os 
fatores mais importantes, já que a intervenção cirúrgica nos tumores com 
estadio mais simples oferece melhores resultados com relativa baixa morbidade. 
Os exames de imagem, que permitem uma detecção precoce do tumor, devem 
criar um caminho para o diagnóstico de lesões menores e conseqüentemente 
propiciar melhores resultados cirúrgicos.

_ 

O médico deve estar atento principalmente aos sintomas iniciais desta 
patologia, pois o sucesso do tratamento depende principalmente da precocidade 
diagnóstica e terapêutica.
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RESUMO 

Os autores relatam 4 casos de tumores glômicos do osso temporal e 

realizam uma revisão da literatura pertinente. 
_. 

Os primeiros dois casos tratam-se de duas pacientes do sexo feminino, de 
41 e 39 anos de idade respectivamente, com diagnóstico de tumores glômicos 
timpânicos, removidos cirurgicamente. 

No terceiro caso, um paciente de 37anos de idade, do sexo masculino, foi 
tratado cirurgicamente de um tumor glômico jugulotimpânico. 

O quarto caso é sobre um paciente do sexo masculino, de 33 anos de 
idade, com diagnóstico de um tumor glômico jugulotimpânico com extensão 
intracraniana, que recusa o tratamento cirúrgico.

_ 

Os autores também discutem os resultados e mostram a importância do 
diagnóstico precoce e do tratamento mais adequado.



SUMMARY 

The authors describe 4 cases of temporal bone glomus tumors and give a 

literature revision. 

The first two cases are related to a 41 and 39 years old female 

respectively, diagnosed with timpanic glomus tumors, cirurgicaly removeds. 
In the third case, a 37 years old male Was treated cirurgicaly from a 

jugulotimpanic glomus tumor. - 

A third case is about a 33 years old male whose a jugulotimpanic glomus 
tumor had intracranial invasion. The surgery Was not accepted by the pacient. 

Authors also discusses the necessity of early diagnosis for a better 

treatment.
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