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RESUMO
A ocorrência de carcinoma na parede de cisto de ducto
tireoglosso é muito rara, ocorrendo em menos de 1% dos
casos. A apresentação clínica é idêntica ao do cisto benigno.
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Um rápido aumento de volume do cisto pode ser um sinal de
malignidade, mas o diagnóstico é geralmente um achado no
exame anatomopatológico. O tratamento inicial é o mesmo
do cisto de ducto tireoglosso benigno, através de ressecção
cirúrgica pela técnica de Sistrunk. Tireoidectomia e esvaziamento cervical são raramente necessários e dependem do
achado de nódulos tireoidianos ou linfonodos cervicais positivos. Os autores relatam dois casos de pacientes do sexo
feminino com carcinoma papilífero de cisto de ducto tireoglosso. A literatura é revisada e são discutidos as características epidemiológicas, o comportamento clínico, o diagnóstico, o tratamento e a evolução desta rara forma de câncer.

SUMMARY
The carcinoma occurrence in the wall of thyroglossal
duct cyst is very rare, happening in less than 1% of the
cases. The clinical presentation is identical to the benign
cyst. A sudden increase of volume of the cyst can be an indicative of malignancy, but the diagnosis is usually a find in
the pathologic examination. The optimal surgical procedure for the thyroglossal duct carcinoma is the same as that
for the cyst, through the Sistrunk procedure. Thyroidectomy
and neck dissection are rarely necessary and may be war-
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ranted if were find thyroid nodules or regional lymph node
involvement. The authors report two female patient cases
with papillary carcinoma of a thyroglossal duct cyst. The
literature is revised and the epidemic characteristics, the clinical behavior, the diagnosis, the treatment and the evolution of this rare cancer presentation are discussed.

INTRODUÇÃO E REVISÃO DE
LITERATURA
Cistos do ducto tireoglosso são os cistos não odontogênicos mais comuns do pescoço1. São anormalidades congênitas que se originam de restos do ducto tireoglosso e estima-se que 7% da população adulta apresenta remanescência desse ducto1. Na maioria dos casos tem localização
medial, entretanto em 10% a 24% dos casos estão localizados lateralmente, mais freqüentemente à esquerda1.
Apesar da ocorrência de cisto de ducto tireoglosso ser
comum, o desenvolvimento de câncer na parede do cisto é
muito raro, ocorrendo em menos de 1% dos casos1, 2. Depois
do primeiro caso relatado por Bretano, em 1911, 162 casos
foram descritos na literatura mundial3.
O cisto é geralmente assintomático e a apresentação clínica de pacientes com carcinoma é idêntica a de pacientes
com cisto tireoglosso benigno1, 2, 3. Uma massa cervical solitária, em região hioídea, assintomática, de consistência cística, indolor a palpação e móvel à deglutição e à protusão
da língua são o achado em 70% dos casos1, 3.
Em uma revisão de 40 casos, Bhagaran4 encontrou apenas três de massa dolorosa e seis casos de massa endurecida. São também relatados sintomas de disfagia, disfonia e
perda de peso1,3. Em uma revisão de 43 casos, Joseph e
Komorowski5 encontraram uma duração da evolução bastante variável, com uma mediana de um ano e média de 4,7
anos, com extremos de 10 dias e 40 anos.
Existe uma predominância do sexo feminino em relação
ao masculino de 1,5/1 no carcinoma de cisto tireoglosso5.
O pico de incidência para mulheres e homens é na terceira
e sexta décadas de vida, respectivamente1.
A avaliação pré-operatória consiste de um exame físico
detalhado da cabeça e do pescoço, com palpação do cisto,
da tireóide e das cadeias linfonodais, além da dosagem dos
hormônios tireoidianos e ultra-sonografia cervical, principalmente nos casos de suspeita de malignidade1,3. O diagnóstico é raramente feito antes da cirurgia, e deve ser suspeitado se à palpação é encontrada uma zona endurecida,
fixa ou irregular ao nível do cisto, o qual mudou seu aspecto recentemente, ou quando há linfadenopatia cervical satélite2. Um rápido aumento do volume do cisto pode indicar
malignidade, porém isto também ocorre quando há infecção
aguda espontânea do cisto1,5.
Katz6 descreveu um caso diagnosticado pré-operatoriamente por citopunção. Porém, o papel da punção aspirativa
por agulha fina (PAAF) no diagnóstico pré-operatório não
tem sido estabelecido no carcinoma de cisto tireoglosso,
dada a dificuldade de se obter material suficiente para cito-

logia, uma vez que o tumor é confinado a parede do cisto7.
O diagnóstico é, quase sempre, um achado no exame anatomopatológico pós-operatório.
Felizmente, o tratamento cirúrgico ideal para o carcinoma de cisto do ducto tireoglosso é o mesmo para o cisto
benigno, e consiste em cirurgia com ressecção da lesão pela
técnica de Sistrunk1, 2, 3, 7. A técnica consiste de uma incisão
elíptica entre o osso hióide e cartilagem tireóide, um pouco
abaixo do cisto, que é dissecado do plano profundo, tracionado pela base, com a exérese se processando em direção a
base da língua, incluindo a porção central do osso hióide e
um cone muscular baselingual1, 3, 7, 8.

APRESENTAÇÃO DE CASOS
CASO 1
A. S. J., do sexo feminino, então com 16 anos de idade,
parda, natural de Vera Cruz, Bahia e procedente de Itaparica,
Bahia, procurou o Serviço de Cirurgia de Cabeça e Pescoço
do Hospital Aristides Maltez, Salvador, em agosto/1999,
com queixa de caroço no pescoço com evolução de um ano
e crescimento progressivo. Negava dor, disfagia, disfonia,
perda de peso ou outras queixas. Não era tabagista nem etilista. No exame físico foi observado massa de 3 x 2 centímetros de diâmetro, profunda, em linha média, de consistência cística, indolor a palpação, em região hióidea, móvel
a deglutição e a protusão da língua. O exame ultra-sonográfico evidenciou cisto de ducto tireoglosso, tireóide normal
e ausência de linfadenopatia satélite. A citopunção não evidenciou malignidade.
Foi submetida a tratamento cirúrgico em março/2000
pela técnica de Sistrunk. O exame anatomopatológico evidenciou carcinoma papilífero (Figuras 1a e 1b). O exame
ultra-sonográfico da região cervical de maio/2000 e a cintilografia da tireóide de junho/2000 mostraram-se normais.
Os hormônios tireoidianos e tireoestimulante (TSH) foram
normais. Foi iniciada terapia de supressão tireoidiana e
nenhuma cirurgia adicional foi considerada necessária.

Figura 1a - Exame anatomopatológico evidenciando carcinoma papilífero em parede de cisto do ducto tireoglosso
(x 40 – HE). Caso 1
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bro/2000 mostrou-se normal. Os hormônios tireoidianos e
tireoestimulante (TSH) foram normais. A cintilografia de
novembro do mesmo ano evidenciou discreto aumento da
tireóide, sem evidências de lesões nodulares. Foi iniciada
terapia de supressão tireoidiana e nenhuma cirurgia adicional foi considerada necessária.

Figura 1b - Exame anatomopatológico evidenciando carcinoma papilífero – papilas com células com núcleos claros clivados (x 400 – HE). Caso 1
A paciente está em acompanhamento semestral, sem
nenhuma queixa ou alteração aos exames físico e complementar, após 52 meses de pós-operatório.
CASO 2
M.A.S.M., do sexo feminino, então com 29 anos de
idade, parda, natural de Ubaíra, Bahia e procedente de
Simões Filho, Bahia, procurou o Serviço de Cirurgia de
Cabeça e Pescoço do Hospital Aristides Maltez, Salvador,
em março/2000, com queixa de caroço no pescoço, que
notou aparecimento havia cinco anos. Negava dor, disfagia,
disfonia, perda de peso ou outras queixas. No exame físico
foi observado massa de 2 x 2 centímetros de diâmetro, profunda, em linha média, de consistência cística, indolor a palpação, em região hióidea, móvel a deglutição. O exame
ultra-sonográfico confirmou a hipótese diagnóstica, evidenciando cisto de ducto tireoglosso.

Figura 2a - Exame anatomopatológico evidenciando carcinoma papilífero em parede de cisto do ducto tireoglosso
(x 40 - HE). Caso 2
Foi submetida a tratamento cirúrgico em agosto/2000
pela técnica de Sistrunk. O exame anatomopatológico evidenciou carcinoma papilífero (Figuras 2a e 2b). Na investigação tireoidiana o exame ultra-sonográfico de outu-

Figura 2b - Exame anatomopatológico evidenciando carcinoma papilífero – papilas com células com núcleos claros clivados (x 400 – HE). Caso 2
A paciente está em acompanhamento semestral, sem
nenhuma queixa ou alteração aos exames físico e complementar, após 48 meses de pós-operatório.

DISCUSSÃO
Quando nos deparamos com câncer tireoidiano desenvolvido na parede do cisto de ducto tireoglosso uma dúvida persiste: trata-se de um câncer primário da parede do cisto ou
metástase de um câncer de tireóide?
A parede do cisto pode conter revestimento epitelial
pavimentoso estratificado ou cúbico de tecido de glândula
salivar, do trato gastrintestinal ou tireoidiano, a partir dos
quais pode haver desenvolvimento de câncer2. O carcinoma
papilífero de tireóide está presente em 80% a 90% dos casos,
seguido do carcinoma misto (folicular e papilífero) e do
carcinoma escamocelular1, 2, 3, 7. Carcinoma folicular puro e
carcinoma anaplásico são extremamente raros7. Dois casos
de adenocarcinoma não foram bem especificados 7 .
Carcinoma medular de tireóide nunca foi descrito7.
Na realidade, a etiopatogenia deste raro tipo de câncer
permanece obscura. Existem duas teorias para explicar sua
origem. Katz6, Judd9 e Nuttal10 consideram que se trata de
metástase de um carcinoma oculto de tireóide e deve ser tratado com tireoidectomia total profilática e iodoterapia, além
da cirurgia de Sistrunk. Entretanto, para a maioria dos autores, trata-se de câncer primário desenvolvido na parede do
cisto a partir de tecido tireoidiano ectópico1, 3, 7, 11, 12. Esta
teoria é a mais aceita, posto que o tecido tireoidiano ectópico é encontrado em 60% das peças operatórias e a grande maioria desses cânceres é do tipo papilífero1, 3, 11. O fato
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de células parafoliculares serem regularmente ausentes em
tecidos tireoidianos ectópicos explica porque carcinoma
medular nunca foi relatado e corrobora com a teoria de origem primária do câncer na parede do cisto7.
Geralmente, o câncer se limita à parede do cisto, mas uma
invasão de tecidos adjacentes ocorre em 20,8% dos casos2,12
e metástase ganglionar em 8% a 11,5% dos casos2,12. Bosh,
em uma revisão de 108 pacientes, encontrou apenas dois
com metástase hepática ou pulmonar13.
A cirurgia de Sistrunk é geralmente curativa. Michael14,
em uma revisão de 48 pacientes, não encontrou nenhuma
recorrência em quatro anos. Em outro estudo com 35 pacientes, Weiss12 encontrou apenas quatro (11,4%) que apresentavam também carcinoma de glândula tireóide. Allard15, em
um estudo com 15 pacientes submetidos a tireoidectomia
total profilática, encontrou apenas três com foco tireoidiano. O que nos deixa pensar que em 80% a 88,6% dos casos
o carcinoma é primário da parede do cisto.
Portanto, para a maioria dos autores, com os quais concordamos, a tireoidectomia total e/ou esvaziamento cervical só são indicados em caso de nódulo tireoidiano ou de linfonodos comprometidos encontrados ao exame clínico, exames complementares ou no trans-operatório1, 2, 3, 7, 15.
Por ser um tumor de tecido tireoidiano hormônio-dependente, é prudente fazer, em todos os casos a supressão do
hormônio tireoestimulante (TSH), mesmo com exames
tireoidianos normais ou tireoidectomia1, 2, 3, 7. Uma dose diária de tiroxina (T4) sintética é necessária para manter os
níveis de TSH entre 0,5 mU/mL e 1,0 mU/mL1.
O prognóstico é bom e mais favorável que o dos carcinomas papilíferos tireoidianos, e a maioria dos autores não observam recidiva local após a cirurgia1, 2, 3. Os pacientes devem ser
acompanhados semestralmente durante o primeiro ano e
depois, anualmente1. Para o tratamento de recidivas ou de
metástases, a depender do caso, devem ser consideradas as possibilidades de cirurgia, radioterapia ou iodoterapia1, 2.

CONCLUSÃO
O desenvolvimento de carcinoma em parede de cisto de
ducto tireoglosso é evento muito raro. A apresentação clínica de pacientes com carcinoma é idêntica àqueles com
cisto benigno. Um rápido aumento do volume do cisto pode
sugerir malignidade, porém o diagnóstico raramente é feito
antes da cirurgia e sobrevêm com o exame anatomopatológico pós-operatório. A cirurgia de Sistrunk é geralmente
curativa. Tireoidectomia total e esvaziamento cervical só são

indicados nos casos de nódulos tireoidianos ou linfonodos
comprometidos. O prognóstico é favorável. Os pacientes
devem ser seguidos semestralmente no primeiro ano e depois
anualmente.
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