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Nódulos de tireoide em crianças

� 2009: Guidelines da American Thyroid Association (ATA)

“ A abordagem diagnóstica e terapêutica de 1 ou mais

nódulos na criança deve ser semelhante à do adulto”.

� 2014: ATA elaborando guidelines para crianças,

aberto no site da ATA, para discussão.

� 2015 Abril: ATA publicou na “Thyroid” um guidelines específico para o 

gerenciamento de nódulos e câncer de tireoide em crianças.





Qual a prevalência dos nódulos de tireoide em crianças 

e adolescentes?

Adultos Crianças 

Prevalência de nódulos (%) 4 – 7% 0.05 – 1.8%

Prevalência USG 50% 1,65 - 13%

% nódulos com câncer 5- 10% 22 – 26%

* Ca diferenciado de tireóide em > 95% (papilifero –PTC > 90% )

*

* Ca diferenciado de tireóide em > 95% (papilifero –PTC > 90% )

�Idade precoce, deficiência de iodo, radioterapia de cabeça e pescoço e 
doença tireoidiana autoimune – ↑ risco de malignidade.

�Síndrome de Gardner, síndrome de Cowden e neoplasia endócrina múltipla 
tipo 2.

�Raramente, ele foi encontrado em associação com cisto do ducto 
tireoglosso e bócio congênitos associados com disormonogênese.

Guille, Opoku-Boateng, 
Thibeault et al. ,TheOncologist 2015



Cancer de Tireoide

�Corresponde a 1,4% de todos os tumores malignos na infância.

�30 tumor sólido mais comum em crianças e adolescentes.

�80 neoplasia mais comum em adolescentes (15 a 19 anos).

�A forma mais comum de apresentação: Nódulo palpável ou aumento do volume 

da região anterior do pescoço, pode se manifestar somente com adenopatia 

cervical e ocasionalmente descoberto por metástase.cervical e ocasionalmente descoberto por metástase.

�Um nódulo fixo às estruturas adjacentes, sem mobilidade à deglutição e 

presença de linfoadenomegalias cervicais sugere malignidade.

�Mais de 50% dos casos apresentam envolvimento de linfonodos cervicais ou 

mediastinais ao diagnóstico.

�O sítio mais comum de metástase a distância é o pulmão acometendo

20% dos casos.
Monte O et al., The Endocrinologyst, 2015. 

Guille, Opoku-Boateng, Thibeault et al., TheOncologist 2015



Câncer de Tireoide

�Incidência anual de  0,5  a  1 caso por milhão (EUA e Europa).

�Pouco frequente antes dos 10 anos de idade.

A incidência vem aumentando nessa faixa etária- números crescentes de 
sobreviventes de câncer infantil tratados com radioterapia

�Meninas mais afetadas que os meninos (2 a 2,5 : 1).

A partir da puberdade aumenta a incidência no sexo feminino

Adolescência tardia – relação feminino/masculino ↑ (5:1)

Monte et al., The Endocrinologyst, 2015. 

Guille, Opoku-Boateng, Thibeault et al., TheOncologist 2015



N = 146 

• Consulta médica de rotina ou doença=41,1%

• Incidentaloma em USG=18,5%

Pelos pacientes/pais/colegas de  escola=40,4%*• Pelos pacientes/pais/colegas de  escola=40,4%*

*Eram nódulos maiores, 64% tinham metástases para linfonodos e 7% tinham 

disseminação pulmonar.

J Pediatr. 2014; 164(3): 658-660



Oportunidades para melhorar a detecção precoce

A possibilidade de detecção precoce pode ser obtida através do cumprimento das visitas anuais ao 

pediatra  e da inclusão de rotina de palpação de tireoide em cuidados primários pediátricos.

Avaliação de nódulos de tireoide em crianças e 

adolescentes

O diagnóstico precoce pode evitar os riscos obrigatórios de tratamentos agressivos 

necessários para os estágios avançados da doença.

J Pediatr. 2014; 164(3): 658-660

Exames de imagem devem ser realizados em nódulos palpáveis, tireóides assimétricas e 

presença de linfoadenomegalias cervicais 



� Laboratório

� Ultrassom

Avaliação de nódulos de tireoide em 

crianças e adolescentes

� Ultrassom

� Cintilografia

� PAAF

Risco de malignidade em nódulo de criança: 26%

Guille, Opoku-Boateng, Thibeault et al., TheOncologist 2015



� Laboratorial

- Avaliar a função tireoidiana

Maioria com exames normais

Avaliação de nódulos de tireoide em 

crianças e adolescentes

Maioria com exames normais

- Avaliação com US

Guille, Opoku-Boateng, Thibeault et al., TheOncologist 2015

Se TSH suprimido � nódulo hiperfuncionante � cintilografia



� Cintilografia

Se TSH suprimido � nódulo hiperfuncionante

- A maioria dos nódulos hiperfuncionantes são benignos

Guille, Opoku-Boateng, Thibeault et al., TheOncologist 2015

Avaliação de nódulos de tireoide em 

crianças e adolescentes

Niedziella M e cols. JPEM 2002; 15: 823

Diagnóstico histológico de 31 crianças com nódulos hipercaptantes



� Ultrassom

- Barato, não invasivo.

- Pode facilmente diferenciar uma lesão sólida de uma cística.

Avaliação de nódulos de tireoide em 

crianças e adolescentes

�Doenças malignas apresentam-se mais frequentemente como 

nódulos sólidos.

� Presença de uma lesão cística não exclui malignidade.

Guille, Opoku-Boateng, Thibeault et al., TheOncologist 2015



� Ultrassom
�Achados sugestivos de malignidade em crianças:

Nódulo sólido hipoecogênico.

-Hipoecogenicidade é um parâmetro sensível mas não específico

de carcinoma de tireoide pediátrico.

Cisto com área sólida mural hipoecogênica.

Avaliação de nódulos de tireoide em 

crianças e adolescentes

Margens irregulares.

Microcalcificação interna

Vascularização predominantemente ou exclusivamente central no Doppler.

Linfonodomegalia local- sempre avaliar linfonodos cervicais.

Aumento do tamanho do nódulo durante seguimento.

ATA Guidelines for pediatric thyroid nodules and cancer, Thyroid 2015

Guille, Opoku-Boateng, Thibeault et al.,TheOncologist 2015



� Ultrasom - Achados sugestivos de malignidade em crianças:

Nódulos solitários

+

Localização subcapsular 
potenciais indicadores de um 

Avaliação de nódulos de tireoide em 

crianças e adolescentes

Localização subcapsular 

+

Padrão heterogêneo 

potenciais indicadores de um 

↑ da probabilidade de 

Carcinoma.

ATA Guidelines for pediatric thyroid nodules and cancer, Thyroid 2015

Guille, Opoku-Boateng, Thibeault et al., TheOncologist 2015

Aparência ultrassonográfica sozinha 

não distingue nódulo benigno x maligno



I Ausência de vascularização

II Vascularização periférica

III Vascularização periférica maior ou igual central

IV Vascularização central maior ou igualperiférica

V Vascularização apenas central  

Avaliação de nódulos de tireoide em crianças e 

adolescentes

� Ultrasom com Doppler:  Classificação de Chammas

Chammas MC et al. Otolaryngol Head Neck Surg 2005;132(6)Chammas MC et al. Otolaryngol Head Neck Surg 2005;132(6)

Benigno Maligno

Ecogenidade Anecoica (cística) ou 

hiperecogênica

Hipoecogênica

Margens Regular Irregular

Calcificações Grosseiras Microcalcificações

Halo hipoecogênico Presente Ausente

Vascularização Chammas I-III Chammas IV e V

Guille, Opoku-Boateng, Thibeault et al., TheOncologist 2015

Principais características  do US/Doppler nos nódulos malignos e benignos



Sinais de Malignidade:

1.Microcalcificações

2.Margens microlobuladas
ou irregulares

3.Hipoecogenicidade

4.Hipoecogenicidade4.Hipoecogenicidade
acentuada

5.““““Mais alto do que largo””””

6.Vascularização central

Radiology 2011; 260 : 892,-899. 



Armadilha : timo ectópico intratireóide

Park et al. Ultrasonography 2014; 33(1):71-73



Armadilha :

• Ecogenicidade punctata difusa

• Variante difusa e infiltrativa do CPT 

pode ocorrer em crianças e deve ser 

considerada em uma glândula que 

apresenta aumento difuso. apresenta aumento difuso. 

• A presença de microcalcificações, 

mesmo na ausência de nódulo visível é 

altamente suspeita.

• Pseudo nódulos em tireoidite 

autoimune.



� PAAF
• O critério “tamanho do nódulo” é problemático na criança (tireoide pequena).

Avaliação de nódulos de tireoide em 

crianças e adolescentes

ATA Guidelines for pediatric thyroid nodules and cancer, Thyroid 2015

• Características USG e o contexto clínico devem ser utilizados para identificar nódulos 

que necessitam serem submetidos a PAAF, ao invés do tamanho do nódulo.



� PAAF
� deve sempre ser guiada por USG - maior incidência de nódulos malignos em

crianças e potencial dificuldade de realizar repetidas punções.

�Ponto de corte para se realizar a punção:

�nódulos sólidos ou mistos > 1cm

Avaliação de nódulos de tireoide em 

crianças e adolescentes

Menores de 10 anos
�nódulos < 1 cm de diâmetro

+

fatores clínicos de risco presentes 

OU 

US com características de malignidade 

OU

nódulos que vem aumentando de tamanho. 

Nódulos hiperfuncionantes: não fazer punção.

ATA Guidelines for pediatric thyroid nodules and cancer, Thyroid 2015

Menores de 10 anos

História familiar

Exposição prévia radiação

Tireoidite autoimune(?)

Microcalcificações

Linfonodos anormais

Hipoecogenicidade

Margens irregulares

Fluxo central

Forma do nódulo (mais 

alto do que largo) 



� PAAF

I- Insatisfatória (fluido cístico ou poucas células identificadas).

II- Benigno (nódulo adenomatoso ou coloide, agregados de 

macrófagos, agregados aparentemente normais de células da 

tireoide e tireoidite autoimune).

III- Atipias de significado indeterminado, lesão folicular de 

Analise do resultado da PAAF

Classificação citológica de Bethesda

III- Atipias de significado indeterminado, lesão folicular de 

significância indeterminada.

IV- Suspeito para neoplasia folicular (hiperplasia nodular, adenoma 

folicular, carcinoma folicular e variante folicular do carcinoma papilar) 

e neoplasia de células de Hurthle.

V- Suspeita para malignidade.

VI -Maligna (carcinoma).

Edmund Cibas and Syed Z. Ali, Thyroid, 2009



Classificação citológica de Bethesda e risco de 

malignidade

I

II

Adultos 5- 15%

Adultos- 20-45%

III

IV

V

VI

75% maligno

97-99% maligno



�Diagnóstico molecular de nódulo de tireoide 

�Marcadores de malignidade e benignidade 

Embora sejam promissores para complementar  os resultados da 

PAAF para nódulos com citologia indeterminada, ainda não foram 

Avaliação de nódulos de tireoide em crianças e 

adolescentes

PAAF para nódulos com citologia indeterminada, ainda não foram 

suficientemente validados em crianças.

Diagnóstico molecular não é recomendado em crianças

ATA Guidelines for pediatric thyroid nodules and cancer, Thyroid 2015



•Pacientes < 18 anos tratados de 1970 a 2013 

•Total de 170 pacientes

•5,2 mulheres:1 homem

•Idade média do diagnóstico –15 anos ( 5.8–18.9 anos)

•PTC 81% e FTC em 19%

•43,8% com meta linfonodal ao diagnóstico e 13,3% meta à distância 
(pulmão, osso)(pulmão, osso)

•I131 em 97,7%

•32,4% hipoparatiroidismo permanente ou lesão do nervo laríngeo 
recorrente

•8,7% doença persistente e 7,6%, recorrente

•Sobrevida 99,4% durante follow-up de 13 anos (0,3-44,7 anos).

Hesselink MS et all. JCEM março 2016



Conduta nos nódulos tireoide em crianças e adolescentes

ATA Guidelines for pediatric thyroid nodules and cancer, Thyroid 2015

Initial evaluation, treatment, and follow-up of the pediatric thyroid nodule. 1Assumes a solid or partially cystic nodule ‡ 1 cm or a nodule with concerning 

ultrasonographic features in a patient without personal risk factors for thyroid malignancy (see Sections B3 and B4). 2A suppressed TSH indicates a value 

below the lower limits of normal. 3Refer to PTC management guidelines (Section C1) or MTC management guidelines. 4Surgery can always be considered 

based upon suspicious ultrasound findings, concerning clinical presentation, nodule size > 4 cm, compressive symptoms, and/or patient/family preference. 

5Surgery implies lobectomy plus isthmusectomy in most cases. Surgery may be deferred in patients with an autonomous nodule and subclinical 

hyperthyroidism, but FNA should be considered if the nodule has features suspicious for PTC. (See Section B10.) Consider intraoperative frozen section for 

indeterminate and suspicious lesions. Can considertotal thyroidectomy for nodules suspicious for malignancy on FNA. 6 Consider completion thyroidectomy

– RAI versus observation – TSH suppression based upon final pathology (see Section E1).
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