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R E S U M O 

' Os autores analisaram retrospectivamente 46 

prontuários de pacientes, internados no Hospital Universitã-- 
rio (HU) de Florianõpolis, os quais eram acometidos de nõdu~ 
lo ou tumorde tireõide cirúrgico no período de janeiro . de 
1983 a agosto de 1986. ` 

Foram considerados como variáveis importantes 
n: Q na os dados de identificaçao do paciente,a prqpedsuticanao arma 

da ügáfiapara chegar-se ao diagnõstico, tipo de cirürgia rea 
lizada , tipo histölõgico do tumor, e a evolução intrahospi- 
talar. . 

Entre os 46 casos analisados ocorreu predomiv 
nãncia importante do sexo feminino com 40 casos (86,5%), com 
apenas 6 casos (l3,5%) do sexo masculino. 

Com relação a prepmdêutica não armada e arma- 
da para chegar-se ao diagnóstico, encontrou-se: com clínica 
36 casos (78,26%), achado de exame físico, 8 casos (17,39%) 

e por meio de exames complementares somente dois casos(4,35%) 

. Entre os tipos de cirfirgia que foram submetif 
dos os pacientes encontrou-se 29 (63,04%) tireoidactomigg par 
ciais, l2 (26,08%) teroidectomdas totais bilaterais, l (2,l8%



nodulectomia e outro procedimento não cirúrgico 4 casos(8,70%) 

Sendo que em somente 1 caso (2,l8%) foi feito tireoidectomia 
total ã diretita e subtotal ã esquerda. 

Entre os tipos histölõgicos preponderou_o bõ- 
cio nodular não_hipenÉlãSico em 18 casos (39,13%) seguido pg 
lo bõcio nodular com hiperplâfliêrem ¶;c&80$l5,22%). 

Na evolução intra hospitalar põs_hoperatõrio 
obtivemos l caso (2,l8%) õbito.



1NTRoDu_çÃo 

"A incidência de nõdulos de tireõide em uma 

dada população ê dependente da idade do grupo examinado e da 
metodologia de detecção. Em uma rotina de estudo põs morte, 

MORTENSEN et alii: encontraram uma incidência (49,5%) de nõ- 

dulo tereõide (0,2 - 7,5cm) em seu trabalho em pacientes 
clinicamente normais e glândula¢ng;ma;‹/A média de idade des

Y~ ta populaçao foi de 60 anos. RALLISON et alii estudou '2.27l 

crianças normais no Arizona e encontrou 1,5% de incidência 
clínica de nõdulos. A idade deste trabalho variou de ll a 

18 anos. Um recente estudo por TROWBRIDGE et alii de crian~- 

ças entre as idades de 09 a 16 anos encontrou a incidência de 

0,22% de nõdulos de tireõide".(2)
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CASUISTIEA E METODOS 

Realizou-se um estudo retrospectivo de 46 pa- 
cientes internados no Hospital Universitário (HU) em Floria-

7 nõpolis, os quais eram acometidos de nõdulowou tumoração de ~, . 

tireóide cirúrgico, no período de janeiro de 1983 a agosto 
de 1986. 

A pesquisa foram submetidos os prontuários de P`-»`lm 
serviço de arquivos médicos (SAME) do Hospital tal referido. 

.ø¢f'“ 
dd-

. 

l. Os dados protocolados visavam: a identificação do pacienüw 
te em: idade, sexo, raça. 

2. Procedência. 

3. A propedêutica usada para chegar-se ao diagnõstico do tu- 
mor. '

' 

4. Tempo de evolução. 

5.}\clinica apresentada. 

6. Exames pré-operatõrios referentes a patologia tireõidiana. 

7.Tipo de cirurgia realizada.

~ 8. Biópsia de;congelaçao;r.



9. Tipo histõlõgico. 

l0.Evoluçao intra hospitalar. 

Os resultados obtidos foram lançados em fabei 
Iãâ, correlacionando os obáetivos gerais e específicos. 

Deve-se ressaltar a dificuldade na colheita 

dos dados importantes para a confiabilidade científica do 

trabalho,%devido a importância do preenchimento dos prontuá- 

rios. 

A partir dos resultados obtidos faz-se a dis- 

cussão, chegando-se a conclusões quanto a.finalidade da tare 

fa cimposta. _

H



oB.1ET1fâ¢vóS 

OBJETIVO GERAL: 

Analisar a pesquisa do tumor e nõdulo cirúrgi- 
,Í de tereoide no ambulatório do Hospital Universitãrio._ 

oBJETIvo EsPEcÍF1co= 

- Verificar a incidência quanto a faixa etãria, sexo e ra 

rã. 

- Analisar a distribuiçao segundo a procedência do pacien 
te. - 

- Demonstrar a prgpedêutica usada para o qual chegou-se ao 
diagnóstico do tumor. 

, . 

~ Apresentar a clínica apresentada. 

- Definir a conduta usada no prë-operatório. 

- Relatar o tipo de cirurgia realizado._ 

- Evidenciar o resultado anãtomo patrolõgico põs-cirürgi- 

co de cada tumor.
_ 

- Verificar a evolução do paciente intra-hospitalar no 
4 , 4 , . 

.POS ClI"L11'I'glCO .
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FIGURA 2 - Nödulo_cirürg1co de tireõide 
Distribuição quanto a raça 
'SAME-HU - Jan /83 a ago/86 

¶7,83%(45) Branc 

FIGURA 3 - Nõdulo de cifürglco de tereolde 
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FIGURA 4.- Nõdulo cirúrgico de tireõide. 
Qual a maneira que cgegou-se ao Diagnõstico da 
Patologia tireõidiana 
SAME-HU - Jan./83 a Ago/86. 
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TABELA II - Nõdulo cirúrgico da tireõide. 
Sintomatologia apresentada; 
SAME-HU - Jan./83 a Ago/86.

9 

Sintomas ou sinais '

% 

- ë de volume local 
dispnêia d 

palpitaçoes 
emagrecimento 
crises nervosas 
disfagia 
sudorose 
nõdulo doloroso 
labilidade emocional ' 

ansiedade, astenia, pele quente, alopëcia, 
fagachos, arritmias, dormência de extremi- 
dades - .f«. 

_

_ ~ anorexia, irritabilidade, costipaçao inteã 
tinal, dor epigãstrica, cefaléia, disfagia 
polifagia, diarréia, rouquidão, fadiga, ..; 

dor prë-cordial, distürbio,de conduta, mal 
estar 

32,61% 
28,26% 
26,10% 
z1;73% 
19,56% 
17,40% 
8,70% 
8,70% 
8,70% 

6,52% 

4,35% 

2,17%
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TABELA Iv - Nõdulo cirúrgico de tireóide. 
Distribuição quanto ao exame cintilogrãfico. 
SAME-HU -Jan./83 a Age/86.

Ú
J 

Exame cintilogrâfico ' 

Nç de casos Í % 

Cintilografia com tecnêsio 18 
Cintilografia com Iodo 17 ' 

Não fizeram cintilografia ll 

39,13% 
36,96% 
23,91% 

T O T A L ' 46 exames 100% 

TABELA V - Nõdulo cirúrgico de tireóide. 
¬ Distribuição quanto a captação do el 

Radioativo (Iodo e Tecnêsio) 
SAME¬HU - Jan./83 a Ago/86. 

emento

% 

Frio 25 
Morno 07 
Quente 08 - 

Não fizeram ll 

Distribuição 
Q 

N9 de casos 

54,35% 
15,22% 
17,39% 
23,94% 

OBS: Sendo 5 exames com 2 tipos de captação: 
- Frio e quente = l 
~ Frio e morno = 3 
- Quente e morno= l



TABELA VI - Nõdulo cifürgico de tireôide. 

12 

Exames de importância na patologia.tireoidana - 

- solicitados v 

SAME - HU - Jan./83 a Ago./86 

Examez 
\ 

N9 de casos Resultados obtidos 

T3 42 

4 T4 42 

TSH _ 31 

RX de pescoço 5 

Biópsia punção l 

Biõpsia de congelação l 

2 casos > 260 

3 casos < 100 
4 š 11,5 

3 casos < 1,5 
1 caso de calcificâ 

ção de bõcio. 

cëululas neoplãsicas 

vcàficinomg pgpilífero



TABELA VII - Nõdulo cirürgico de tireõide. 
Distribuiçao quanto o tipo histolõgico 
TSAME-HU - Jan./83 a Ago./86. 

Tipo histológico 
N9 de 
casos %

~ Bõcio nodular nao hqierplãii 
SlCO 

Bõcio nodular c/áreas de 
hiperplasia 
Adenofia; simples 
Adenoãái de cêcula HURTLE 
Bõcio nodular não hiper - 

plãsica/c/áreas hiperpla- 
sica ~ 

Folicular 
Papilifero 
Medular e anaplãsico 
Outro procedimento n/cirúrgico 

22 

07 

02 

02 

01 

06 

02 

00 

04 

47,82% 

15,22% 

4,35% 

14,35% 

2,17% 

13,04% 

4,35% 

4,35% 

8,70% 

TOTAL 46 l00%š



TABELA VIII - Nõdulo cirúrgico de tireõide. 
Tipo de cirurgia ou tratamento realizado. 

SAME - HU - Jan,/83 a Ago./86, 

Tratamento N9 de casos % 

-Tiredidectonia parcial 
‹.fâ,~s..tota1 29 63,04% 

-Tireoidectomia total - 12 26,09% 

-Outro procedimento não 
cirúrgico üoç¿_¢;t 04 8,70% 

- nodulectomia 01 2,17% 

TOTAL 46 casos 100% 

* l caso de teroidectomia sub total ã direita e noductomia 
ã esquerda. '



FIGURA 5 - Nôdulo cirúrgico da tireóide 
Evolução Intra hospitalar. 
SAME-HU - Jan./83 a Ago/86 
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D J S C U S S A O 

Neste estudo retrospectivo de 46 casos de pa- 

cientes internados no Hospital Universitário, portadores de 

Patologia nodular tireõideana cirúrgica compreendido no períg 
do de janeiro de 1983 a agosto de l986. Houve uma mêdia men - 

sal de 1,42% de cirürgias de nõdulos de tereõide internados. 

Conforme a figura l, o nõdulo cirúrgico de ti- 

reõide bem como qualquer outra patologia tireoideana ê mais 
frequente ao sexo feminino (l,4,5,8,l2,l3). No presente estu- 
do a incidência encontrada foi de 86,96% (40 casos) no sexo 

feminino contra l3,04%( 6 casos) no sexo masculino, vindo a 

confirmar dados obtidos da literatura. Embora a incidência de 
bõcio nodular benignos.sejam muito maior em mulheres a inci - 

dência de carcinoma tireoideano "ê muito maior em homens(9). 

_'A raça branca com 45 casos (97,83%) foi a maio 
ria absoluta contranl caso (2,l7%) da raça preta. Não encon - 

tramos na literatura revista, observações ou afirmações que 

justificam-se a incidência absoluta ( qti 83,%) da raça bran 
ca (l,4,5,6,l0,ll,l3,l4). 

Procederam do interior 38 casos (82,6l%) e da 

grande Florianõpolis 8 casos (17,29%). Segundo ZERBINI (14)
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a impressão é que a deficiência do Iodo está provada princi - 

palmente no Bõcio nodular simples como agente etiolõgico fun- 
damental, havendo, outros fatores como o topogrãfico euexposi

. çao a radigëgéso maior conteúdo de cálcio no solo, a puberda- 
de, a idade infantil que atuam como forças adjacentes na pa- 
tolggig-tireõidiana. No interior pela distância do mar e a 

ingesta de sal nãõ iddado facilitam para a deficiência de 
iodo nestas pessoas.

~ 
A distribuilao quanto a idade (Tabela I) mos - 

trou que houve um leve predomínio da 69 década de vida 16 

casos _34,¶9%) em relação a 49 década, 15 casos (32,65%). Ti- 
vemos ainda na 59 década com 10 casos (2l,73%), na 39 e 79 

décadas ambas com 2 casos (4,35%), maior de 70 anos de vida
~ somente l caso (2,l7%) nao houve caso algum abaixo de 20 anos 

de idade. Segundo FIORETTI, (5), em sua casuística de 250 pa- 
cientes houve ligeiro predomínio da 59 década (28,4%) sobre a 

69 década (2l,2%) e somente 3,2% com pacientes abaixo de' 20 

anos. Nenhum paciente acima de 70 anos. 

A maneira a qual chegou-se ao diagnõstico da 

patologia tireoidiana foi a seguinte: apresentou clínica 36 

casos (78,26%), achado de exame físico 17,39% (8 casos) e por 
meio de exames complementares 4,35% (2 casos). Segundo a li- 
teratura para suspeitar ou diagnosticar patologia tireoidia 
na o exame clínico (historia e exame físico). E fundamental, 
sendo necessário provas por meio de exames complementares pa
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ra confirmarem o diagnõstico (2,3,l0). Provas estas que in - 

cluem. Dosagem de T3, T4, TSH, e PBI, RX de tõrax, RX de pes- 

coço, gltrassonografia, cíntilggrafia com tecnêsio ou iodo, 
talium, teste de supresšao, linfografia, anginografia, sele- 

niometfiiémínáç, biópsia por agulha fina, tomografia computa- 
dorizada e biõpsia por agulha grossa (2.3). 

Quanto a sintomatologia apresentada pela popu- 
lação pesquizada entre os sinais e sintomas destacaram-se: au 
mento de volume local 32,61% (15 casos), dispnëia 25,26% (13 

casos), palpitações 26,10% (22 casos), emagrecimento 21,73% 
(10 casos) crises nervosas 21,73% (10 casos, disfagia 19,56% 
(09 casos), sudorese 17,40% (08 casos), nõdulo doloroso 8,70% 
(04 casos), labilidade emocional 8,70% (04 casos). Ansiedade, 
astenia, pele quente, 
de extremidades 6,52% 

a1ÓpéÓia,fogachos, arritmias, dormência 
($3 casos cada). Anorexia, irritabilida 

de, constipação intestinal, dor epigãstrica, cefaléia, disfa- 
gia 4,35% (02 casos cada), polifagia, diarréia, rouquidao, fa 
diga, dor pré-cordial, distúrbio de conduta e mal estar 2,17% 
(l caso cada). Segundo BERNARD et alii (4). Rouquidão,para1i_ 
sia do recorrente, adenopatias cervicais, antecendentes de 
radioterapia cervicalwsão sintomas que tradicionalmente consi 
derados evocadores de 
de líquido por função 
benignidadei(4). 

Muitos 
causados por elemento 

'

\ 

mgzignidade. Já a presença e obtençao 
aparece quase invarialmente ligada a

~ dos sinais e sintomas acima citados sao 
glangular hiperfuncionante..Segundo
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WEBER (13) a causa mais comum de apresentar clínica relaciona" 
da com a tireõide são os casos de hipertireodismo independen- 
do da etiologia no adulto. O carcinoma da tireõide raramente

~ causa hiperteriodismo, jã que os tumores tireõidëes:nao,secr§ 
tam hormônio eficientemente; porém, tem sido relatado em pa - 

cientes com grande carga tumoral de carcinoma folicular mani- 

festam, ocasionalmente, hipertireoidismo produzido pelo tu- 

mor. (13). 

_ Da sintomatdlogia supra citada fica a desejar 

pois na internação não temos roteiro para observação de por-
~ tadores de afecçao tiredidiana (ll). As doenças nodulares 

de tireõide apresentam-se na prática clinica, com um aumento 
de volume da glândula, que é nodular e não difuso que poded

~ tornã-la visível ã Íhíëšçao ou reconhecivel apenas a palpa 
ção pode também determinar ou não sintomas clínicos, depen 
dendo do grau de sua atividade funcional ou de seu volume 

(6). 
`

' 

A A TABELA III - demonstra 0 tempo de evolução 

que variou de 25 dias até há mais de l0 anos. Tivemos nesta _ 

casuística lO,87% (5 casos) com evoluçao de mais de 10 anos, 

e 2 casos com evolução.menor de 2 meses. Não tinha o tempo 

de evolução 32,61% (15 casos), e 21,73% (10 casos) não . 
ti- 

nham clínica apresentada relacionada com a patologia tireio- 

diana. Segundo RESSINL "se um nõdulo tireoidiano tiver exis- 

tido por muitos anos sem alteração importante no tamanho e 

na consistência, a malignidade é improvável. O aparecimento-
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recente de semelhante nõdulo ou o aumento rãpido e recente de 

um nõdulo previamente silencioso faz surgir a suspeita de 

malignidae" (3). Um aspecto importante a ser pesquisado num 

doente portador de um nõdulo tireoidiano ê o referente ao tem 

po de seu aparecimento e ao ritmo de seu crescimento. Sabenln 

do-se que tanto os adenomas como os nõdulos de bõcio tem evo- 

lução e crescimento lento (6).

~ Na TABELE IV - observamos a distribuiçao quan- 

to ao exame cintilogrãfico, foram 39,13% (18 exames) com cin- 

tilografia com tecnësio e 36,96% (17 exames) com cintilogra - 

fia com iodoi Não fizeram exame cintilografia ll pacientes 
~ ~ 

(23,9l%), estes nao o fizeram por nao haver iodo para a cinti 

lografia ou por serem, trans feridos para outro hospital ou 

por não constarem nos prontuários. "Constitui zrotinasreali - 

zar, juntamente com as captaçoes, um mapa chamado tireograma 

ou cintilograma.ou ainda cintigrama ou mapeamento da tireóide, 
'que mostra a morfologia da glâníula, sua topografia, o aspect 

to funcional do nõdulo ou nõdulos existentes" (10). O teste 

laboratorial mais comumenteuusado para ajudar a decidir qual 

tratamento aconselhar para um nõdulo tireoidiano e ã cintilg 

grafia radiosotõpica. Nos últimos anos, o isõtopo usado era 

o I l3l porêm agora geralmente se usa o pertecnetato de tec- 

nêsio, pois libera muito menos radiaçao para a tireóide. O 

pertecnatato de tecnêcio ê captado; pelas células tireoidia-
~ nas, porém nao passa para o colõide. O aparelho mais frequen 

temente usado ê o cintilogrãfico retolinear que proporciona
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informação fidedigna acerca de nõdulos de 1,5 cm ou mfiíââ de
~ diâmetro. A cintilografia mostra a concentraçao do isõtopo no 

nõdulo e a existente no resto da glândula (09). 

Na distribuição quanto a captação do elemento 
radioativo obtivemos os seguintes resultados. Hipocaptantes 
(nõdiulos frios) 25 casos (54,35%), morno captantes 07 casos 

(15,22%), hipercaptantemnõdulos quentes, 8 casos (13,39%) . 

Não fizeram cintilogramaall pacientes (23,94%). Obtivemos 
também 5 exames cintogrãficos com 2 tipos de captašão. frio' 

e quente l caso (2,l7%), frio e morno 3 casos (6,52%) e 

quente e morno 1 caso (2,l7%). As estimativas sobre a fref -

~ quência de lesoes malignas entre os nõdulos tireoidianos claâ 
u ` ^ ^' sificados como frios" pelo .mapeamentoko da glandula sao 

discordantes: as cifras variam entre 4,2% a 28,7%, se consi-
_ 

darmos apenas as publicaçoes posteriores a l970, sendo a 

percentagem média, na França, com apenas umacexcessã ' rg 

ximadamente 10%. (4). Segundo ASHCRAFT, a maioria das lesões 
~ _. ~ frias (nao funcionantes) sao lesoes benignas com somente 17% 

de malignidade, e 9% dos nõdulos mornos e quentes sãoiz le- 

sões malignas (3). Nõdulos isocaptantes, ou "mornos" não 
~ ~ 

,_ apresentam funçao aumentadas, seus portadores sao eutireiodiâ 
` 

. 

‹ ,_/' ` 

nos e suas suspeitas de malignidade ,nõd /hipercaptantes 

ou autônomos sãonnõdulos que tem função aumentada e conforme 

sua fase de desenvolvimento podem ou nao secretar excuso de 
hormônio e causar hipertireoidismov A hiperfiunção nodular a- 

a fasta a suspeita de malignidadew sendo muito rara a possi-
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bilidade dest concomitância. Nõdulos hipocaptantes ou 
"frios" ê onsmderada a possibilidade de se tratar de uma 
lesão maligna e nestes casos a indicação cirúrgica ê for - 

ma1"‹1›À. -

i

\ 

Na TABELA VI, tive mos os seguintes resultados, 
dosagem de T3, 43 casos com 2 ca os com níveisëz 260 meses e 

3 casos com níveisÊ;'ll,5 ug/dl. Dosagem de TSH 31 casos com 
3 casos somente com níveis inferiores a 1,5 ug/dl. No raio X 

de pescoço 5 pacientes o fizeram, onde em l apareceu calcifi- 
cação do bõcio. Somente 1 paciente foi submetido a punção bié 
psia e biõpsia de congelaçao transwoperatfoia, o qual resul - 

tou em cêlulas neoplãsicas e carcinoma pgfiilífero respectiva 
mente. Em 1965, YAMARAWA e NAITO introduziram a ultrassonagra 

_ _ _ - A - _ , fia como uma técnica e desde esta eficoa esta tecnica tem si- 
do extensivamente empregada na avaliação dos gnõdulos de ti - 

reoide (2). Contudo na nossa casuística não houve emprego de 

tal procedimento. Exames séricos para determinar a função ti- 

reoidiana tem, um lugar distinto na avaliação de pacientes 
que apresenta nõdulo de tireõide, e estes resultados podem 
determinar a futura conduta do paciente. Na verdade, no pacien 
te com nõdulo de tireõide que tem um nível sêrico elevado de 

T3 e T4 pode-se suspeitar da presença de adenomgfi tõxico, nes 
tes casos de malignidade pode ser excluída (2). 

.. O mëtodo mais conveniente para se obter tecido 

tireõideo ê.atravës da biópsia por agulha fina (3,7).' Os
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resultados obtidos com a biõpsia de agulha fina dependem de 
~ ¢ ~ obtençao de uma amostra adequada do nodulo gm questao, da 

I* IU l 

preservaçao e coloraçao do espécime e da capacidade e experi- 
ência do citopatologista que examina o material celular. Ca- 
so essas condições sejam ideais, os resultados da biõpsia com 
agulha fina aproximam-se em exatidão, daqueles da biõpsia ci- 
rürgica (7). A biõpsia com agulha grossa é afetada se o nõdu- 
lo tiver 2 a 2,5 cm ou mais e se a biõpsia com agulha fina 
não mostrar resultado macroscöpico ou_microscõpico satisfatõ~ 
rio; se a biõpsia com agulha fina for considerada como possš 
vel ou suspeita de carcinoma folicular, ou,zse for necessá- 
rio esclarecimento acerca do diagnóstico de biõpsia de agu- 
lha fina ou, com suspeita de linfoma em uma glândula com 
tireoidite auto-imune ou suspeita de carcinoma medular e 

se desejarmos evitar o erro de amostragem ou, em umngrande 
nõdulo que possa ser uma neoplãsia pleomõrfica ou folicular 
(7). Segundo MULLER, o carcinoma Êapílíferd é o tumor ma.§ 
ligno mais comumento diagnostica pela biõpsia de agulha é 

é responsável por 60% da série do autor em 478 cânceres diag 
nõstico por esse método e confirmado ã cirurgia (7); Os-efei 
tos maléficos ou indesejáveis da biõpsia de aspiração por a- 
gulha fina são: hematoma, lesão da traquéia, nervo laringeo

~ recorrente e de vasos sanguíneos e implantaçao de células ma 
lignas na`pelâf(3). Acredita o autor que a biõpsia aspirati- 
va por agulha deva ser processo complementar usado-apõs a 

'ultrassonografia para o diagnóstico de nõdulo de tireÕide(3)¿
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Segundo WEBER (13), alêm de contar com aneste- 
sia experiente na sala, deve contar e ter disposição de um pa 
to108ista de tireõide, com capacidade de efetuar diagnõstico 
em cortes congelados. ' 

Neste estudp retrospectivo de nõdulo cirúrgico 
de tireõide as patologias mais frequentes quanto ao tipo his-.. 

ou tolõgico (TABELA VII) foram; Benignoszibõcio nôduloz nao hie 
perplãsico 22 casos (47,82%), bõcio nodular com áreas ' de 
hiperplãsia 7 casos (15,22%), adenoma simples 2 casos (4,35%) 
bõciow nodular não hiperplãsico com ãreasfide hiperplãsia l 

caso (2,l7%). A incidência de malignidade em nossa população 
estudada foi de; carcinoma folicular 6 casos (l3,04), carcing 
lmapfipilífero 2 casos (4,35%), adenoma de células de HURTLE 
2 casos (4,35%) enfatizando que os tipos histolõgicos e ana - 

~ ~ plãsicos nao foram diagnosticosgunao foram díagnõsticaäos na 

amostragem. 

A lesão tireoidiana benigna mais frequente en-
~ contrada foi o bõcio nodular nao hiperplãsico,`enquanto que 

os adenomasz foram de baixa incidência e que representa uma 
discordância relativa na literatura pesquisada, confirmando 
que nõdúlos benignoswsão muito frequentes e que somente uma) 

pequenatpercentagem deles sao adenomasà verdadeiros (14). 

As lesões malignas,apresentam características 
gerais que as ifidentificam dentro do panorama patolõgico de 

malignidade, o comportamento clínico eumorfolõgico serve para 

lhes dar unidade de entidade mõrbida definida (14).
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I Em nossa sêrie a incidência do carcinoma diferen 
ciado de Tireõide; Papilífero e folúcular reafirma o encontnado 
nos vãrios relatos da literatura, sendo que a maior frequência 

ê o maior padrão histolõgico papúlíferø, (75%) seguido dos ofg 
lículos (18%) dos casos (l,6pl3). Houve uma inversão da repre - 

sentatividade histõlõgi¢a~do carcinoma folicular 6 casos em 

relação ao papilífero 2 casos, talvez essa alternância se expli
A que pela maior incidencia de.câncer folicular apõs 40 anos on- 

de situam-se 29 casos dos 46 estudados. ' 

` Houve 2 casos Á4,35%tcde(adenÓma, de cêlulas de 

HÚRTLE que segundo a literatura incide em 6% de üodos os cânce- 

res de tireõide (9%) com potencial maligno igual ou menor do 

que outros tumores diferenciados. Segundo GRENDY et all reco - 

mendadse tireoidectomia total para todas as lesões de células 

de H8äLE acima de 2 cm (9). ` 

Quanto ao tipo de cirurgia realizada (TABELA 

VIII) a mais utilizada foi a tireoidectomia sub total 29 casos 

(63,04%), seguindofise a tireoidectomia total 12 casos (26.09%) 

a nodulectomia procedeu-se em 1 caso (2,27%) e outros procedi- 

nentos não cirúrgicos em 4 casos; (8,70%). 

A tireoidectomia sub total oferece ao paciente 

hipertireoideo maior probabilidade de atingir ofnrtireioidismo
~ 

e a menor demora na aquisicao deste estudo. Alëm das complica- 

ções do hipoparatireoidismo e da lesão do nervo recorrente to 

cirúrgião deve preocupar-se com o hipertireoidismo pôs-operatê



26 

rio e hipertireoidismo persistente ou recorrente (9). Quanto 
a tireoidectomia total ê justificada por alguns autores que 
ë a prevenção do hiper e não do hipotereiodismo que deve cons 

#4 nã! . tituir a principal preocupaçao do tratamento, pois o primeiro 
ê causa de morbilidade (Insuficiência Cardíaca) e de mortabi- 
dade (Crise tireõidea) nos pacientes tireoitõxicos (9). 

,_ Nos pacientes de alto risco, a ameaça de recor 
rência e morte ê considerável, o tratamento das recorrências 
pbtëm menor êxito e a abordagem cirúrgica básica ê justifica 
mente mais rigorosa(l). Segundo AUN e EGDAHL; "Pacientes de 
baixo risco são homens com 40 anos ou menos e mulheres de 
50 anos ou menos, ao passo que o câncer de alto risco ocorre 
nos pacientes mais velhos. Os índices de mortalidade, nos pa- 
cientes de baixo risco provavelmente não ultrapassarão 1,5% 
nos prõximos anos, enquanto os dos pacientes mais velhos, de 
alto risco, talvez se aproximem de 20%".(l). 

Os pacientes de alto risco devem receber tera- 
U. QM 

n-Q 
C-' (D pia cirúrgica primaria geralmente mais agressiva, os 

índices de recorrência local são mais elevados e a doença 
recorrente e mefostãtica costumam responder menos favoravel- 
mente â terapia posterior. -A lébectomia total da tieeõide 
no lado do tumor primário É a 1obectomia.sub total da tireõi 
de no lado oposto geralmente bastam para prpporcinar margens~ 
de segurança em torno do tumor primário, obliterar a tireõi- 
de _normal para uso eficaz posterior do iodo radioativo e rg
\"
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duziroa incidência do hipo paratineøidismo iatrogêni¢o.perm§ 
nente aonmínimo absoluto(l). 

A figura 5 mostra a distribuição quanto a evg 
lução intra hospitalar, onde 45 casos (97,83%) tiveram boa 
evolução e l caso (2,l7%) foi a õbito,devido a formação de he 
matoma com posterior compressão traqueal e consequente insufi 
ciência respiratõria aguda. Atualmente a cirurgia para nõdu - 

los cirúrgico de tireóide ê gratificante, a mortalidade ê 

baixíssima e quase inexistente, e.as complicações são infre - 

quentes(9).
H

-
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Houve uma média mensal de 1,42% cirürgia de ;nõdulos cirür 

gicos de titerõides internado no período pesquisado; 

O sexo feminino predominou acentuamente sobre o masculino 

em 86,96%. ` 

«

* 

A faixa etãria mais acometida foi de 50 a 60 anos com 

34,79%`vindo a seguir 30 a 40 anos com 32,61%. 

A raça branca foi maioria absoluta com 97,83%. 

Procederam do interior com 82,61% provavelmente devido os 

pacientes apresentarem escassos recursos financeiros e por 

ser o hospital pesquisado uma unidade hospitalar federal, 

Como era de ser esperado a propedêutica consistindo do exa 
O Õ 1

// 

me clmnico (hEstorfl1= e exame f1sico),foi a.znman6irañzz a 

qual em 95,64% suspeitou-se ou chegou-se ao diagnõstico. 

Na população estudada todo o nõdulo de tireêide era cirürv 

gica sendo que somente 91,39% foi â cirurgia e cnh; outros 

8,70% (4 casos), foram transferidos ou não aceitaram wa 

aceitaram.
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Houve um predomínio da tireoidectomia sub total 63,04% de- 
vido a maioria dos pacientes portadores de patologia benigü 
na. ' 

Aoooontrãrio da literatura tivemos em percentual alto de
~ lesoes malignos da tireõide (21,73%) excluindo a adenomax' 

deucêlulas de HURTLE teríamos um percehtual de lesões mai- 
lignàs de 17,04%; 

Tivemos um percentual alto de õbito (2,l7%) em relaçao a 
literatura que ê quase inexistentes.(9).
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