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RESUMO
Objetivo: Análise das complicações observadas no tratamento cirúrgico do hiperparatireoidismo em hospital terciário.
Métodos: Estudo retrospectivo dos pacientes operados
na disciplina de Cirurgia de Cabeça e Pescoço do HC/
FMUSP, de 1992 a 2002. Foram analisadas as complicações
de relação anatômica (incluindo casos com tireoidectomia
associada), as complicações metabólicas (hipoparatireoidismo) e as complicações gerais.
Resultados: No período houve 279 operações em 260
pacientes (115 de hiperparatireoidismo primário e 145 de
hiperparatireoidismo secundário). Nessas 279 operações
foram detectadas 18 complicações de relação anatômica

(6,5%) e sete complicações gerais (2,5%). A complicação
de relação anatômica mais freqüente foi a disfunção temporária unilateral de prega vocal, em 2,51% do total de operações. O hipoparatireoidismo definitivo foi encontrado em
8,8% dos 260 doentes operados (0,87% em casos de hiperparatireoidismo primário e em 15,2% de portadores de hiperparatireoidismo secundário).
Conclusão: As operações em hiperparatireoidismo apresentam índice de complicações aceitável. As complicações
estão mais relacionadas à extensão da operação (doença
uniglandular ou multiglandular) e à condição clínica do
doente. O cuidado multidisciplinar do paciente é recomendável.
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Objective: Analysis of complications observed in surgically treated hyperparathyroid patients, in a university referral hospital.
Methods: Retrospective study of hyperparathyroid
patients operated on at the Department of Head and Neck
Surgery of the University of Sao Paulo Medical School,
from 1992 to 2002. Complications were divided in general,
metabolic (hypoparathyroidism) and of anatomic relation
related (including cases with thyroid resection).
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Results: There were 279 operations on 260 patients (115
of primary and 145 of secondary hyperparathyroidism). Of
these 279 operations, 18 (6.5%) were anatomic relation
related and seven (2.5%) were general. Transitory vocal
cord paralysis was the more frequent anatomic related complication (2.51% of all operations). Permanent hypoparathyroidism was detected in 8.8% of all 260 patients (0.87%
of primary and 15.2% of secondary hyperparathyroidism).
Conclusion: Parathyroid operations have an acceptable level of complications. These complications are related
to the extent of operation (uniglandular or multiglandular
disease) and patient’s general condition. Multidisciplinary
care of the patient is advisable.

INTRODUÇÃO
A história do tratamento do hiperparatireoidismo (HPT)
é bastante ilustrativa das dificuldades e complicações da
abordagem cirúrgica das glândulas paratireóides hiperfuncionantes. Embora possa parecer um procedimento cirúrgico elementar, em muitos casos ela encerra significativo
potencial de dificuldades e complicações. Assim, pela primeira vez na história, em 1925, ou seja, há menos de 80 anos,
o cirurgião vienense Felix Mandl retirou com sucesso o
tumor paratireóideo de um jovem condutor de bonde. Pouco
mais tarde, em 1926, nos Estados Unidos, era operado, pela
primeira vez e sem sucesso, o Capitão Charles Martel, que
só veio a ter sua paratireóide anormal devidamente localizada no ano de 1932 e pouco tempo depois veio a falecer,
provavelmente de tetania.
No tratamento do HPT podem ocorrer complicações
ligadas às relações anatomotopográficas que as glândulas
paratireóides mantêm com as demais estruturas cervicais ou
do mediastino superior; e entre elas se incluem lesões do
nervo recorrente, do nervo laríngeo superior, traquéia, esôfago, grandes vasos cervicais, pleura e vasos da base do
coração. Deve-se também lembrar que após as operações de
implantação heterotópica da paratireóide podem surgir as
complicações anatomotopográficas próprias do local que
foi selecionado para receber os implantes, na maioria das
vezes, o antebraço.
Por outro lado, devem ser consideradas as complicações
de natureza metabólica, em particular, a hipocalcemia e o
hipoparatireoidismo. Nesse ponto, aliás, vale ressaltar que
essas possíveis complicações metabólicas têm conotações
diversas, conforme o tipo de HPT considerado. De início, é
preciso dividir o HPT em primário e secundário.
O HPT é primário quando a causa da hipersecreção paratireoidéia é intrínseca a essas glândulas e será secundário
quando tiver origem em alteração metabólica prévia, que
estimule a secreção paratireoidéia. Há também em uso o
termo HPT terciário, conceituado por St. Goar, em 1963,
como a fase de desenvolvimento do HPT secundário em
que ele se torna autônomo. Na opinião dos autores, não
seria recomendável o uso do termo HPT terciário, por não
haver uniformidade na sua utilização na literatura e a falta

de critérios para caracterização clínica inequívoca de autonomia da paratireóide.
No pós-operatório do HPT primário, a hipocalcemia
definitiva e o hipoparatireoidismo definitivo podem ser relacionados como complicações do tratamento do adenoma. No
caso do HPT por hiperplasia secundária, essas possibilidades são muito mais freqüentes, embora seu impacto pareça
menor. Dessa forma, enquanto no tratamento do adenoma
de paratireóide o objetivo seja a correção do HPT sem a
necessidade de tomar suplementos de cálcio e vitamina D a
longo prazo, no tratamento das hiperplasias secundárias a
reversão do HPT é o ponto mais importante. Os autores já
observaram hipocalcemia, com necessidade de reposição
de cálcio em doentes operados por HPT secundário que,
após a operação, tinham dosagem de PTH normal na circulação sistêmica. A hipocalcemia, portanto, não deve ser utilizada como marcador de hipoparatireoidismo após paratireoidectomia em doentes renais crônicos.
Além das complicações relacionadas com a anatomia da
região e as alterações metabólicas do HPT, há também complicações clínicas inespecíficas, tais como pneumonia, infarto agudo do miocárdio, arritmias cardíacas, tromboembolismo, acidentes vasculares cerebrais, entre outras.
O presente estudo tem por objetivo estudar a ocorrência
dessas complicações no HC/FMUSP. As recidivas do HPT
após tratamento cirúrgico são de especial interesse, porém
seu estudo justifica relato para esse fim específico e não
serão incluídas neste trabalho.

MÉTODOS
Foram analisados os doentes consecutivamente operados
por HPT no Hospital das Clínicas da FMUSP por HPT, de
1992 a 2002. No período analisado foram realizadas 279
operações relacionadas ao HPT. Essas operações, em 260
doentes, incluíram a primeira exploração cervical, reoperação de doentes operados no próprio serviço ou provenientes de outros hospitais, retirada de paratireóide autoimplantada e implante de paratireóide criopreservada. A Figura 1
mostra a distribuição das operações, de acordo com os diferentes anos estudados, através de representação gráfica.
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Figura 1 - Número de operações anuais por HPT,
HC/FMUSP
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As complicações de relação topográfica ou anatômica
observadas foram analisadas independentemente do tipo de
HPT, também com inclusão dos doentes que tiveram abordagem cirúrgica conjunta sobre a glândula tireóide. No grupo
dessas complicações locais inclui-se o estudo das complicações infecciosas e hematomas na área operada. As complicações de relação anatômica relativas ao nervo laríngeo recorrente foram separadas em temporárias e definitivas.
As complicações metabólicas foram analisadas de acordo com o tipo de HPT.
Por fim, consideraram-se também as complicações clínicas gerais desses indivíduos no pós-operatório.

A abertura inadvertida da faringe ocorreu em dois casos
de reoperação. No primeiro caso, a doente tinha sofrido ressecção prévia parcial da glândula tireóide e a lesão ocorreu
ao se totalizar a tireoidectomia na liberação do pólo superior da glândula. No segundo caso, a faringe foi aberta durante a reoperação de um carcinoma da glândula paratireóide,
com invasão tumoral do local. Em ambos os casos, o corte
foi pequeno e a imediata sutura por meio de pontos simples
permitiu recuperação pós-operatória sem intercorrência. A
Figura 3 ilustra um caso de abertura da faringe.

RESULTADOS
Foram detectadas 18 complicações de relação anatômica ou anatomotopográficas, perfazendo cerca de 6,5% das
operações realizadas, relacionadas na Tabela 1.
Tabela 1 - Complicações anatomotopográficas
Complicação

n

% total
de operações

% dos
doentes

Disfunção temporária
unilateral de prega vocal

7

2,51

2,69

Disfunção temporária
bilateral de prega vocal

1

0,36

0,38

Hematoma cervical

5

1,79

1,92

Coleção serosa
no local operado

1

0,36

0,38

Abertura da faringe

2

0,72

0,77

Abertura da traquéia

1

0,36

0,38

Lesão da artéria radial

1

0,36

0,38

Total de complicações
anatômicas

18

6,5

6,9

A maior parte das complicações estava associada à ressecção simultânea da glândula tireóide, em razão de apresentar doença associada. A Figura 2 mostra a sutura de lesão
da traquéia em paciente submetida a tireoidectomia parcial,
associada a ressecção de adenoma de paratireóide.

Figura 2 - Sutura de lesão de traquéia (seta) em paciente
operada por adenoma de paratireóide e nódulo tireóideo

Figura 3 - Lesão da faringe (seta) em reoperação cervical
em caso de HPT primário associado a bócio recidivado
As alterações de função de prega vocal com disfonia,
motivadas pela manipulação no território do nervo laríngeo
recorrente foram transitórias. O caso com disfunção bilateral de prega vocal foi identificado em doente com HPT
secundário que teve tireoidectomia associada. Neste caso
houve necessidade de traqueostomia. O paciente apresentou recuperação e a traqueostomia pôde ser dispensada dois
meses depois, com recuperação da função da prega vocal.
Na ocorrência de hematoma cervical, a maior parte dos
pacientes evoluiu sem necessidade de drenagem. Em um,
porém, houve necessidade de reoperação. O hematoma ocorreu cerca de 24 horas após a operação, durante a sessão de
hemodiálise com heparina. Sua progressão foi rápida. Foi
necessária abertura da incisão no próprio leito para alívio e
posterior encaminhamento ao centro cirúrgico.
A lesão da artéria radial foi observada em uma reoperação no tecido auto-implantado. A paciente, proveniente
de outro hospital, já havia sido submetida a duas tentativas
prévias de retirada em sua cidade de origem, sem sucesso.
A cicatriz prévia denotava que o implante havia sido realizado na face ventral do antebraço e não no músculo braquioradial. Durante a dissecção, observou-se a lesão da
artéria. Ela foi mantida com pinças vasculares, as bordas
reavivadas e realizada sutura com pontos separados de fio
de prolene 5-0. Não houve comprometimento circulatório
do membro.
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Houve sete complicações gerais registradas (2,5%). A
Tabela 2 relaciona as complicações gerais observadas.
Tabela 2 - Complicações gerais
Complicação

n

% das
operações

% dos
doentes

Hipotensão

1

0,36

0,38

Necrose pele
pelo extravasamento da
infusão de cálcio

1

0,36

0,38

Perda de fístula
artério-venosa

1

0,36

0,38

Infecção em fístula
artério-venosa

1

0,36

0,38

Arritmia cardíaca

1

0,36

0,38

Angina instável

1

0,36

0,38

Desepitelização de córnea

1

0,36

0,38

Total de
complicações gerais

7

2,5

2,7

As complicações gerais só foram observadas nos casos
de HPT secundário. A hipotensão observada não teve causa
esclarecida. A necrose de pele deu-se pelo extravasamento
acidental de solução concentrada do cálcio no tecido subcutâneo. O cuidado multidisciplinar desses doentes deve
ser enfatizado no sentido de detecção e tratamento precoce
dessas complicações. Não houve nenhum óbito decorrente
de complicações após a operação.
O total de doentes com hipoparatireoidismo pós-operatório foi 23, correspondente a 8,8% dos 260 doentes operados. A maior parte dos casos foi observada em doentes
tratados por HPT secundário (22 casos). Assim, dos 145
casos de HPT secundário, 15,2% tiveram hipoparatireoidismo. Essa complicação metabólica ocorreu em um caso de
HPT primário (reoperação por hiperplasia primária), perfazendo 0,87% do total de 115 doentes operados por essa
condição.

DISCUSSÃO
O índice de complicações nas paratireoidectomias é relativamente baixo. Essa observação permite propiciar tratamento eficaz para grande número de doentes portadores de
HPT. Essa observação é especialmente válida na doença
uniglandular (adenoma de paratireóide)1, 2.
A incidência de complicações aumenta de acordo com
o tipo de afecção (doença uniglandular x doença multiglandular), com a necessidade de ressecção concomitante
da tireóide e nas reoperações da loja visceral do pescoço.
A abordagem do carcinoma de paratireóide, no qual é recomendável a lobectomia tireoidéia ipsilateral e o esvaziamen-

to linfonodal da cadeia recorrencial, também apresenta
maiores riscos3. A ressecção de um adenoma de paratireóide pode ser realizada com anestesia local, em regime ambulatorial, com eventual dispensa da internação se houver
infra-estrutura de pronto contato, de acesso e retorno rápido do doente ao hospital, caso necessário. Vale lembrar
que a distinção entre doença uniglandular e multiglandular
pode ser difícil4. As glândulas paratireóides intratireoidéias5 podem dificultar o tratamento, aumentando o risco
de morbidade.
Entretanto, o tratamento de um doente renal crônico,
com hiperplasia de paratireóides estará mais propenso a
complicações, principalmente se houver tireoidectomia
associada. Conforme descrito, a ocorrência de hematoma
cervical cerca de 24 horas após a operação cervical em doente renal crônico indica que o doente deve permanecer internado e realizar a diálise no próprio hospital. Não é recomendável que seja transportado ao centro de diálise de onde costuma proceder, para que realize esta terapia pouco após a
operação.
As complicações relativas ao nervo recorrente foram
transitórias, associadas na maior parte das vezes à ressecção da glândula tireóide. No total, alcançaram 2,8% das
operações, incluindo reoperações. Na literatura, nas operações iniciais por adenoma de paratireóide, a paralisia da
prega vocal varia de zero a 1,3%, mas chega a 4,9% nas reoperações6.
Embora a Cirurgia de Cabeça e Pescoço seja uma especialidade decorrente da complexidade anatômica, a área de
atuação do cirurgião de Cabeça e Pescoço não se restringe
a esse segmento. No tratamento do HPT, exige-se o conhecimento do mediastino superior e do antebraço. O caso em
que houve lesão da artéria radial sugere que a seleção do
local do implante poderia diminuir a chance de lesões tanto
no implante como na tentativa de retirada do mesmo.
A hipocalcemia transitória é muito freqüente na opinião
dos autores. Não necessariamente representa hipoparatireoidismo transitório. No Brasil, a maior parte dos doentes é direcionada para cirurgia com doença óssea significativa. Dessa
forma, a remineralização do osso leva à retirada de grandes
quantidades de cálcio da circulação sangüínea. Essa “fome
óssea” imediatamente após a operação é freqüente7, 8, 9. O
hipoparatireoidismo definitivo em menos de 1% dos doentes com HPT primário está dentro da faixa de zero a 3,4%
para as operações iniciais por adenoma6. Nas reoperações,
o hipoparatireoidismo pode chegar a 30% dos casos6.
A ocorrência de hipoparatireoidismo após paratireoidectomia em HPT secundário varia de 1,2% a 42,8%8, mas
com incidência mais comum entre 4% e 12%10. O índice de
hipoparatireoidismo encontrado está de acordo com as
observações de outros grupos.
Deve ser ressaltado que o cuidado multidisciplinar do
doente com HPT é muito importante para o preparo pré-operatório, para os cuidados intra e pós-operatórios. Dessa
forma, as complicações podem ser melhor previstas ou evitadas e, na eventualidade de sua ocorrência, podem ser mais
rapidamente diagnosticadas e tratadas.
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CONCLUSÕES
O índice de complicações na cirurgia do HPT é baixo.
As complicações estão mais associadas à extensão da operação (doença uniglandular ou multiglandular, tireoidectomia associada) e à condição clínica do paciente. O cuidado
multidisciplinar do doente com HPT é recomendável, pois
embora não freqüentes, as complicações podem ser particularmente perigosas (hematoma cervical compressivo, hipocalcemia severa, hipercalemia ou arritmia cardíaca).
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