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Abstract
The treatment of peritonsillar abcess in children is controversial: it consists either of immediate drainage 

followed by interval tonsillectomy, either of immediate tonsillectomy (abcess tonsillectomy or quinsy 
tonsillectomy). The authors report 3 cases of quinsy tonsillectomy performed in children with peritonsillar 
abcesses.
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Rezumat
Tratamentul flegmonului periamigdalian la copil implică întotdeauna un management chirurgical: fie drenaj 

de urgenţă, urmat de amigdalectomie la distanţă, fie amigdalectomie la cald în cazuri selecţionate. Autorii aduc 
în discuţie 3 cazuri de amigdalectomie la cald în flegmoane periamigdaliene la copil.

Cuvinte cheie: incizie-drenaj, amigdalectomie la cald, amigdalectomie la rece, sângerare 
postoperatorie

INTRODUCERE

Flegmonul periamigdalian (FPA) este o infecţie loca-
lizată între capsula amigdalei palatine şi muşchiul con-
strictor superior al faringelui. Este cea mai frecventă 
formă de supuraţie la nivel craniocervical, întâlnită mai 
ales la adolescenţi şi adulţi tineri, rar la copil, extrem de 
rar la sugar. 

Tratamentul flegmonului periamigdalian ridică une-
le controverse (1,2): în afară de tratamentul medical 
(antibioterapie intravenoasă cu spectru larg), implică 

întotdeauna şi tratament chirurgical (clasic, se practică 
puncţia colecţiei, urmată de incizia şi drenajul flegmo-
nului sub anestezie locală sau generală, în funcţie de 
vârsta pacientului, urmată de amigdalectomie la rece, 
la 3-6 săptămâni de la stingerea fenomenelor inflama-
torii acute; alternativ, se poate practica amigdalecto-
mia imediată sau la cald).

Sintetizând datele din literatura de specialitate dis-
ponibile între 1994 şi 2019 (1-5), care cuprind studii 
comparative pe loturi de 34-51 cazuri copii cu flegmon 
periamigdalian trataţi prin amigdalectomie la cald ver-
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sus antibioterapie, drenaj şi amigdalectomie la rece la 
distanţă, putem observa că: sângerarea intraoperatorie 
este identică în cele două situaţii, tehnica operatorie 
este mai simplă pentru amigdalectomia la cald (nu exis-
tă încă aderenţe peritonsilare ca în cazul flegmonului 
răcit), durata spitalizării este mai redusă pentru amig-
dalectomia la cald (în medie 3 versus 4,5 zile postinter-
venţional), durata convalescenţei este semnificativ mai 
redusă pentru amigdalectomia la cald (10 versus 17,3 
zile), durerea postoperatorie este mai redusă după 
amigdalectomia la cald faţă de amigdalectomia tardivă 
după flegmon (măsurată pe scala OPS objective pain 
scale), durerea postoperatorie după amigdalectomia la 
cald e similară cu cea după amigdalectomia la rece fără 
flegmon. Durata operaţiei în cele două situaţii este si-
milară, iar complicaţiile postoperatorii (în special redu-
tabila hemoragie postoperatorie) sunt similare.

PREZENTĂRILE CAZURILOR

În clinica ORL a Spitalului de Urgenţă pentru Copii 
„M.S. Curie“, Bucureşti, pe o durată de 28 luni (octom-
brie 2017 – ianuarie 2020), am amigdalectomizat la 
cald 9 pacienţi cu flegmon periamigdalian. Dintre aceş-
tia, am ales trei cazuri ilustrative pentru această meto-
dă de tratament al flegmonului periamigdalian.

Cazul 1

Pacientul M.M., în vârstă de 12 ani, se prezintă cu 
flegmon periamigdalian stâng, după tratament de 7 zile 
în ambulator cu Zinnat; prezentarea clinică s-a făcut cu 
odinofagie, febră, trismus, sialoree, adenită, torticolis, 
refuzul alimentaţiei. Diagnosticul s-a stabilit clinic (pe 
aspectul bucofaringoscopic).

Figura 1. Tehnica amigdalectomiei la cald. Incizia pilierului 
amigdalian anterior şi decolarea cu punerea în evidenţă a 
colecţiei din spaţiul paraamigdalian

Se practică iniţial puncţie, urmată de incizia şi dre-
najul flegmonului sub anestezie generală, cu evoluţie 

staţionară sub tratament antibiotic intravenos (Cefuro-
xime 100 mg/kc/zi şi Gentamicină 4 mg/kgc/zi). Persis-
tă tumefacţia laterofaringiană şi odinofagia la 24 ore. 
Se efectuează CT cervical, cu evidenţierea unei colecţii 
profunde paraamigdaliene stângi. Se decide şi practică 
amigdalectomie la cald (bilaterală), cu evoluţie imediat 
favorabilă şi externare la 3 zile. 

Amigdalectomia la cald a fost tehnic simplă, ur-
mând aceiaşi paşi ca în cazul unei amigdalectomii clasi-
ce, decolarea amigdalei a decurs cu uşurinţă, diferenţa 
între cele două tipuri de amigdalectomii a constat în 
„valul de puroi“ care a inundat plaga în momentul de-
colării amigdalei cu flegmon la cald (figura 1). Aspectul 
lojei postamigdalectomie la cald este similar cu cel 
după o amigdalectomie la rece, cu prezenţă de minim 
edem şi tumefacţie locală (figura 2).

Cazul 2

Pacientul A.S., în vârstă de 15 ani, cu diagnosticul de 
flegmon periamigdalian stâng anterior şi posterior, pre-
zentat în clinică după tratament ambulator cu Zinnat 
per os 7 zile şi Klacid per os 7 zile, cu evoluţie nefavora-
bilă; se prezintă cu odinofagie, febră, trismus, dificultăţi 
de alimentaţie, sindrom biologic inflamator acut suges-
tiv pentru infecţie bacteriană; se decide şi se practică 
amigdalectomie unilaterală stângă, fără incidente in-
tra- şi postoperatorii, urmată de antibioterapie intrave-
noasă, apoi externare după 3 zile şi antibioterapie per 
os la domiciliu; evoluţie favorabilă. În acest caz, am ales 
amigdalectomia unilaterală la cererea aparţinătorului, 
acesta motivând absenţa episoadelor amigdaliene acu-
te anterior internării actuale; de asemenea, am luat în 
considerare reducerea riscului unei posibile hemoragii 
postoperatorii, limitându-ne la o singură lojă.

Cazul 3

Pacientul C.A., în vârstă de 15 ani, se prezintă cu 
flegmon periamigdalian drept anterior şi posterior; ini-

Figura 2. Aspect imediat postoperator după amigdalectomie 
la cald în cazul 1 – discret edem al lojii amigdaliene stângi, fără 
sângerare locală
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ţial, se practică incizie şi drenaj sub anestezie locală, 
urmată de antibioterapie intravenoasă; colecţia recidi-
vează, repetându-se procedura de drenaj sub anestezie 
locală după 7 zile; urmează o nouă recidivă locală, după 
7 zile pacientul prezentându-se cu colecţie periamigda-
liană posterioară fuzată laterofaringian dreapta. Se 
efectuează CT craniocervical nativ şi cu substanţă de 
contrast (figura 3 – arată colecţie paraamigdaliană 
dreaptă). Se decide amigdalectomie imediată bilaterală. 
În urma amigdalectomiei, s-a constatat prezenţa unei fis-
tule pe pilierul amigdalian posterior (figura 4), cu exteri-
orizare de puroi în momentul decolării extracapsulare a 
amigdalei palatine drepte. Evoluţia postoperatorie, sub 
antibioterapie intravenoasă, a fost favorabilă. 

Figura 3. Aspectul tomografic al unui flegmonului 
periamigdalian drept din cazul 3

Figura 4. Aspecte postoperatorii după amigdalectomia la 
cald: orificiu fistulos la nivelul pilierului amigdalian posterior în 
cazul 3

DISCUŢII

Sângerarea intraoperatorie măsurată la pacienţii 
noştri prin numărul de comprese folosite şi prin durata 

medie a hemostazei locale postamigdalectomie nu a 
fost diferită faţă de situaţia unei amigdalectomii obiş-
nuite; sângerări imediate în primele 24 ore sau tardive 
la 7-10 zile postoperator nu s-au înregistrat la pacienţii 
amigdalectomizaţi la cald, în concordanţă cu datele din 
literatură, majoritatea studiilor consemnând mai de-
grabă sângerări din loja controlaterală în cazurile de 
amigdalectomie la cald (6) – motiv pentru care am pro-
pus amigdalectomie unilaterală în unele situaţii. Dure-
rea postoperatorie a fost similară; evoluţia postopera-
torie a fost rapid favorabilă la pacienţii cu amigdalec- 
tomie la cald, externarea lor în stare bună făcându-se la 
2-3 zile postoperator în toate cazurile, comparativ cu 
perioada de 4-5 zile de spitalizare obişnuită în cazul pa-
cienţilor la care s-a practicat doar drenajul flegmonului 
(la acestea adăugându-se şi cele 1-2 zile petrecute în 
spital cu ocazia amigdalectomiei la rece). 

Amigdalectomia la cald pare astfel o metodă sigură 
şi eficientă de tratament în flegmonul periamigdalian la 
copil, care nu se recomandă de elecţie în flegmonul pe-
riamigdalian, dar este de preferat în anumite cazuri de-
oarece: este o procedură unică, simplă tehnic, are ca 
efect scăderea imediată a durerii (ameliorând calitatea 
vieţii pacientului), complicaţiile intra- şi postoperatorii 
sunt similare cu ale amigdalectomiei la rece, durata spi-
talizării, a convalescenţei şi a tratamentului cu antibio-
tice este mai scăzută în cazul intervenţiei la cald. Tonsi-
lectomia la cald este indicată doar în cazurile ce nu 
răspund la alte tipuri de tratament (7,8); există actual-
mente studii care arată că nici tonsilectomia la distanţă 
după flegmonul periamigdalian nu este o procedură de 
rutină (folosită de unii autori în caz de complicaţii ma-
jore, de exemplu fasceită necrozantă ca urmare a unui 
flegmon periamigdalian). 

La examenul bacteriologic al puroiului din colecţie 
recoltat intraoperator la cazurile noastre, s-a decelat 
Streptococcus pyogenes, cu sau fără anaerobi. Inciden-
ţa crescută a germenilor anaerobi în flegmonul peria-
migdalian ar sugera că drenajul suficient de larg este 
esenţial în rezolvarea acestei patologii (9), iar în situaţi-
ile de flegmon profund acest drenaj larg a fost asigurat 
doar prin excizia amigdalei de partea colecţiei.

Am constatat uneori recidive locale ale flegmonului 
periamigdalian în cazul pacienţilor trataţi iniţial prin 
drenajul flegmonului periamigdalian şi antibioterapie, 
acestea de multe ori împiedicând revenirea pacientului 
în clinică pentru amigdalectomie la rece la distanţă. 
Amigdalectomia la cald poate permite soluţionarea ra-
pidă şi definitivă a flegmonului.

Printre dezavantajele citate în literatură ale metodei 
cităm: risc anestezic mai mare, risc de sepsis, risc de 
rupere a abcesului şi aspiraţie la intubaţie; la pacienţii 
cu flegmon periamigdalian amigdalectomizaţi în clinica 
noastră, nu am constatat niciun incident intraoperator 
sau postoperator.
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CONCLUZII

Considerăm astfel că amigdalectomia la cald este o 
metodă sigură şi eficientă de tratament în flegmonul 
periamigdalian la copil, o procedură unică, simplă teh-

nic; nu recomandăm de elecţie amigdalectomia la cald 
în caz de flegmon periamigdalian, dar trebuie avută în 
vedere în anumite cazuri.
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