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Figura 01 – Imagens do Intra e Pós-operatório
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• Tireoidectomia Endoscópica Transoral por Acesso Vestibular

(TOETVA): procedimento cirúrgico com a vantagem estética

de não produzir a cicatriz no pescoço, “scarless surgery”.

• Utiliza a técnica “Natural Orifice Transluminal Endoscopic

Surgery”, através da região vestibular e com dissecção

minimamente invasiva, que permite acesso aos lobos e ao

compartimento central do pescoço, chamado nível VI.

Analisar os aspectos da TOETVA, ilustrando através da

apresentação de um caso clínico.

• Paciente apresentando bócio multinodular atóxico, com nódulo

principal de 2,3 cm no lobo direito.

• Punção Aspirativa por Agulha Fina: Bethesda IV.

• Dia 29 de outubro de 2019: inicia-se a TOETVA após a

confecção dos acessos da realização de uma dissecção romba,

após a qual se introduz o gás inerte CO2 para formação do

espaço de trabalho. Em seguida, ocorreu a neuromonitorização

dos nervos laríngeos recorrentes, facilitando a identificação e

preservação dos mesmos.

• Tempo cirúrgico: 2 horas e 27 minutos.

• Paciente permaneceu internada por 02 dias, estando

assintomática nas primeiras horas de pós-operatório.

• Uso da levotiroxina sódica para reposição hormonal no período

de alta. Cirurgia ocorreu sem complicações e intercorrências,

sem deixar cicatriz aparente, com boa recuperação no pós-

operatório.
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• TOETVA sob anestesia geral utilizando a técnica descrita por

Anwong et al., é realizada com três portais de instrumentação

videolaparoscópica por via vestibular em lábio inferior, sendo

distribuídos do seguinte modo: um centralmente com 10 mm

para a câmera; outros dois de 5 mm longitudinais, laterais aos

dentes caninos para demais instrumentais e para a pinça de

energia ultrassônica 55kHz de 30 cm.

• Procedimento vantajoso: é uma cirurgia livre de cicatrizes e o

acesso a ambos os lobos da tireoide é realizado com uma

dissecção mínima e grande magnificação do campo cirúrgico.

• Ademais, existem preocupações sobre ocorrência de

infecções, lesão do nervo laríngeo recorrente e resultado

oncológico, entretanto, quando realizada por um profissional

experiente, a cirurgia é benéfica.

Embora tenha sido apenas um caso pioneiro, é confirmado o que

os estudos de casos demonstram sobre a segurança da técnica

quando realizada por cirurgiões capacitados, possuindo índices de

complicações gerais bastante semelhantes à técnica clássica

aberta.
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