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INTRODUÇÃO

DISCUSSÃO

O carcinoma medular da tireoide (CMT) é uma neoplasia agressiva

oriunda das células C parafoliculares da tireóide, produtoras de

calcitonina (Ct), e é responsável por cerca de 5 a 10% dos cânceres

dessa glândula. Esse possui duas apresentações: a forma esporádica e

a forma hereditária, que correspondem a 75% e 25% dos casos,

respectivamente. O CMT esporádico é mais prevalente em pacientes do

sexo feminino entre a 5ª e 6ª décadas de vida e possui como

apresentação principal nódulo tireoideano palpável único. Nesses casos,

no momento do diagnóstico, 70% dos indivíduos já apresentam

metástases cervicais. Em contrapartida, os quadros hereditários se

manifestam como parte de uma síndrome autossômica dominante NEM

(Neoplasia Endócrina Múltipla) tipo 2, tipicamente caracterizada por

nódulos bilaterais e multicêntricos.

Mediante suspeita clínica, o diagnóstico é feito através da

ultrassonografia (US) cervical, da punção aspirativa por agulha fina

(PAAF) e da dosagem sérica da Ct. O tratamento de escolha para o

CMT é a tireoidectomia total (TT) com esvaziamento cervical de acordo

com as cadeias linfonodais acometidas, portanto, o conhecimento da

drenagem linfática preferencial da tireoide é de fundamental importância.
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CONCLUSÃO

Feminino, 31 anos, apresentou nódulo único no lobo esquerdo da

tireoide, hipoecoico de calcificação grosseira e limites bem definidos

com dimensões de 1,8 x 2,0 x 1,9 cm e Chammas III à US cervical

(Figura 1), Bethesda V na PAAF e com Ct sérica elevada (Ct=954

pg/mL, referência < 5 pg/mL), com ausência de casos semelhantes

descritos na história familiar. Realizada TT com esvaziamento linfático

cervical central e lateral esquerdo devido à presença de linfonodos

suspeitos na propedêutica pré-operatória. Foi confirmado o diagnóstico

de carcinoma medular da tireoide pela imuno-histoquímica e havia o

acometimento metastático de 3 dos 25 linfonodos isolados. Diante da

elevação pós operatória da Ct e na hipótese de recidiva da doença,

realizou-se nova investigação com US e tomografia com emissão de

pósitrons (PET-TC) (figura 2), que identificou linfonodos suspeitos na

zona IIA esquerda do pescoço, sendo indicada segunda intervenção

cirúrgica com linfadenectomia cervical profunda (1 linfonodo metastático

em 15 isolados).

.

A tireoide é uma glândula endócrina secretora de, dentre outros

hormônios, calcitonina. Sua drenagem linfática é extensa e

multidirecional e, em casos de neoplasia, os principais sítios de

metástase são cadeias linfonodais que drenam diretamente a glândula.

As cadeias ganglionares cervicais profundas podem ser divididas em seis

níveis (Figura 3). A disseminação desses tumores se dá

preferencialmente por via linfática, sendo mais acometidos os níveis IV, V

e VI, por meio de embolização ou, ainda, por contiguidade, acometendo

órgãos vizinhos.

A TT está indicada em todos os casos, devido à distribuição difusa das

células C, e o esvaziamento central e mediastinal superior (níveis VI e

VII) é opcional quando a doença é restrita à tireoide. Porém, na presença

de acometimento linfonodal, tal procedimento é preconizado e deve ser

acompanhado do esvaziamento das cadeias acometidas, podendo ser

também considerado o esvaziamento ipsilateral (níveis II, III, IV e V). Em

casos de metástases a distância, é indicado um procedimento menos

agressivo, objetivando-se manter o controle local da doença e a

qualidade de vida do paciente. Isso porque, além do prejuízo à drenagem

linfática local, são complicações comuns dessa cirurgia lesões de

laríngeo recorrente e ressecção incidental de paratireoides.

O acompanhamento pós-operatório é feito através da dosagem de Ct

sérica 2 a 3 meses após a cirurgia e, se normalizada, acompanhada por

6 a 12 meses. Níveis elevados de Ct sugerem a persistência da doença e

indicam reintervenção cirúrgica devido a cirurgia inicial incompleta ou a

recorrência do câncer na região cervical.

RELATO DO CASO 

Mostra-se importante o conhecimento anatômico da drenagem

linfática cervical para a tomada de decisões acerca do tratamento do

CMT e da extensão da linfadenectomia, a qual deve ser planejada de

forma individualizada.

Fig.1: US da tireoide evidenciando nódulo único hipoecoico, Chammas III.

Fig.2: PET-TC evidenciando

aumento do metabolismo

glicídico em linfonodos com

dimensões normais

(inflamatório?, metastático?).

Fig. 3: Cadeias linfonodais cervicais segundo Som et al (2000). 

Evolução pós-operatória sem intercorrências em ambas cirurgias.

Paciente em acompanhamento e monitoramento da Ct.

RESULTADO


