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Carcinoma da tireoide

É a neoplasia endócrina mais comum,  com fenótipos  são muito específicos.



carcinoma diferenciado de tireoide

• Carcinomas  diferenciados surgem do epitélio folicular tireoidiano:

carcinoma papilar da tireoide e carcinoma folicular da tireoide

• Geralmente tem excelente prognostico

• Taxa de sobrevida de 90-95%em 10 anos. 



carcinoma da tireoide: prevalência

84% CP
2% CF

O sistema de graduação histológica  (G1-4,) foi removido do estadiamento (AJCC)



Sistema de estadiamento

• AJCC Cancer Staging Manual, 8th Edition, 2017
• Ann Surg  2007
• Endocr Relat Cancer 2007

AJCC TNM é o sistema recomendado pela ATA e NCCN Guidelines 
Usado para para prever a sobrevida específica da doença



carcinoma diferenciado de tireoide:

Sistema de estadiamento 

• Variedade de sistemas de estadiamento 

• Predizer a mortalidade nos  carcinomas  diferenciados da tireoide  no início do tratamento

• Grupos com variáveis clinico/patológicas 

Não há sistema de estadiamento que tenha mostrado ser superior



carcinoma diferenciado de tireoide:
Variáveis clinico/patológicas

• Idade ao diagnóstico
• Padrão histológico
• Tamanho do tumor 
• Presença ou ausência de extensão extratireoideana macroscópica
• Presença de metástase a distancia
• Linfonodos regionais

Diagnóstico histológico e idade da paciente : 

Foram incluídos no sistema de estadiamento, pois tem importância no comportamento e prognóstico
do câncer da tireoide.



Estadiamento  atualizado TNM 8 edição 

Estadiamento patológico: 

As categorias T, N e M são a base para predizer a sobrevida em pacientes com câncer de tireoide 

Idade (ponto de corte de 55 anos) é uma variável essencial para estadiamento do carcinoma 
diferenciado da tireoide (AJCC, 2018)

Extensão extratireoideana: extensão macroscópica – Cirurgia/imagem

Todas as categorias podem ser subdivididas:

(s) tumor solitário e (m) tumor multifocal (o maior tumor determina a classificação)



Carcinoma diferenciado de tireoide:
Estadiamento  atualizado TNM 8 edição 

Tumor primário – dimensões 

• extensão extratireoideana
Extensão extratireoideana mínima foi removida do estadio pT3, não afetando a categoria T ou o
estadiamento global

• T3: 

T3a é uma nova categoria, que reflete tumores maiores ou igual a 4 cm, limitados a glandula tireoide

T3b é uma categoria nova, definida por tumores de qualquer tamanho com extensão extratireoideana
macroscópica, invadindo somente as bordas da musculatura esternohioide, esternotireoide e tireohioide e
omohioide



Carcinoma diferenciado de tireoide:
Estadiamento  atualizado TNM 8 edição 

Tumor primário :  

Extensão extratireoideana macroscópica (≥ pT3b) no carcinoma diferenciado da tireoide

• Aumenta o risco de doença persistente

• Aumenta o risco de recorrência

• Diminui a sobrevida

Importante:  A extensão mínima não é um fator prognóstico independente para persistência/recorrência da 

doença e não é fator de risco para o estadiamento

Sobrevida livre de doença é equivalente em pacientes com extensão microscópica e aqueles com tumores 

intra tireoidianos



Estadiamento  atualizado TNM 8 edição 

Estadiamento patológico: pT
pTX: O tumor primário não pode ser avaliado 

pT0: Nenhuma evidência de tumor primário 
pT1: Tumor ≤ 2 cm em maior dimensão limitado à tireoide 

pT1a: Tumor ≤ 1 cm em maior dimensão limitado à tireoide 
pT1b: Tumor> 1 cm, mas ≤ 2 cm em sua maior dimensão, limitado à tireóide 

pT2: Tumor> 2 cm mas ≤ 4 cm em maior dimensão limitado à tireoide 

pT3 *: 
pT3a *: tumor> 4 cm limitado à tireoide 
pT3b *: extensão extratireoidiana macroscopica  que invade apenas os músculos 

esterno-hióideo, esternotireóideo, tireo-hioideo ou omo-hioideo,  de um tumor de 
qualquer tamanho 
pT4: 
pT4a: extensão extratireoidiana macroscopica  invadindo tecidos moles subcutâneos, laringe, 
traquéia, esôfago ou nervo laríngeo recorrente de um tumor de qualquer tamanho 
pT4b: Extensão extratireoidiana macroscopica invadindo a fáscia pré-vertebral ou envolvendo 
artéria carótida ou vasos mediastinais de um tumor de qualquer tamanho



Carcinoma diferenciado de tireoide:
Estadiamento  atualizado TNM 8 edição

Estadiamento patológico: pN

• Não há necessidade de número mínimo à  macroscoscopia

• pNx e pN0 são iguais: não é sub estadiamento 

• pN1 microscópico = cN0:  tem pequeno significado prognóstico

Definição de linfonodo central da região cervical:   

(pN1a) - expandiu e inclui linfonodos dos níveis VI e VII (mediastino superior)

Previamente o nivel VII era classificado como linfonodo lateral do pescoço pN1b



Estadiamento  atualizado TNM 8 edição 

Estadiamento patológico: pN

pNX: Linfonodos regionais não podem ser avaliados 

pN0: Nenhuma evidência de metástase linfonodal regional 

pN0a *: Um ou mais linfonodos benignos, citológicos ou histologicamente confirmados 

pN0b *: Nenhuma evidência radiológica ou clínica de metástase em linfonodos locorregionais 

pN1 *: Metástase para linfonodos  regionais 

pN1a *: Metástase para os linfonodos dos níveis VI ou VII (pré-traqueais, paratraqueais, pré-

laríngeas / délficas ou mediastinais superiores); pode ser doença unilateral ou bilateral 

pN1b *: Metástase para linfonodos cervicais laterais unilaterais, bilaterais ou contralaterais 

(níveis I, II, III, IV ou V) ou linfonodos retrofaríngeos



Estadiamento  atualizado TNM 8 edição 

Estadiamento patológico: pM

•Metástase a distância (M):

•M0: ausência de metástase a distância 

•M1: presença de metástase a distância 

• É possível nos primeiros 4 meses do diagnóstico inicial, redefinição TNM.

O estadiamento é estabelecido durante os primeiros quatro meses de seguimento.

Qualquer informação após a cirurgia de tireoide deve ser usada para refinar o status N e M

Não muda com o tempo, mesmo que o câncer progrida ou recorra (AJCC 2018).



Estratificação de risco de pós-cirurgia

Age at diagnosis < 55 years

Stage I: any T any N M0 

Stage II: any T any N M1 

Age at diagnosis ≥ 55 years

Stage I: T1 N0 / NX M0 

T2 N0 / NX M0 

Stage II: T1 N1 M0 

T2 N1 M0 

T3a / T3b any N M0 

Stage III: T4a any N M0 

Stage IVA: T4b any N M0 

Stage IVB: any T any N M1 

Estágios de prognostico do AJCC para carcinoma diferenciado da tireoide:



Atualização TNM 8 edição: o que mudou?
Para carcinoma diferenciado de tireoide

• Idade: ponto de corte para estadiamento foi aumentado de 45 para 55 anos no momento do diagnóstico

• Extensão extratireoidiana mínima: foi removida da definição de doença pT3 e, portanto, não tem

impacto na categoria T ou no estágio geral

• A doença N1: não superestima o paciente para o estádio III; se a idade do paciente é <55

anos no momento do diagnóstico, a doença N1 é estágio I; se a idade for ≥ 55 anos, a doença N1 é o estágio II

• O pT3a: é uma nova categoria para tumores > 4 cm confinados à glândula tireóide

• O pT3b: é uma nova categoria para tumores de qualquer tamanho, demonstrando extensão extratireoidiana

grosseira nos músculos da regiao (músculos esterno-hióideo, esternotireóideo, tireo-hioideo ou omo-

hióideo).

• Linfonodos de nível VII: previamente classificados como linfonodos cervicais laterais (N1b), foram

reclassificados como linfonodos centrais do pescoço (N1a) para serem mais anatomicamente consistentes

• Metástases à distância: pacientes mais velhos é classificada como doença em estádio IVB em vez de

doença em estágio IVC
Thyroid. 2017 Jun;27(6):751-756..
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