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Introdução
A punção aspirativa por agulha fina (PAAF) com
análise citológica do material aspirado é o
método padrão para o diagnóstico do carcinoma
diferenciado da tireoide (CDT). Em 2009, foram
padronizados os diagnósticos citológicos por
meio da classificação de Bethesda 1. Todavia, há
casos em que o diagnóstico citológico ainda é
indeterminado, tais como nas classes III e IV, as
quais podem carrear riscos de malignidade
variáveis, culminando em condutas ainda não
padronizadas. Embora o CDT costume apresentar
comportamento favorável, alguns casos podem
evoluir de forma bastante agressiva, com
persistência/recorrência da doença. A detecção
precoce destes casos tem se mostrado um
desafio. Não se sabe se o diagnóstico citológico
pré-operatório influenciaria na evolução dos
pacientes com CDT.
Mais recentemente, a
American Thyroid Association 2 propôs um novo
método classificatório de resposta à terapia para
os pacientes com CDT que tem se mostrado
eficiente
no
seguimento,
proporcionando
refinamento ao antigo sistema utilizado para
avaliação do risco de recorrência. Porém, ainda
existem algumas situações nas quais o método
não é totalmente assertivo, de tal forma que não
se sabe se isso influenci aria no prognóstico dos
pacientes.

Objetivo
Comparar pacientes com CDT, classificados de
acordo com o diagnóstico citológico préoperatório, considerando-se fatores prognósticos e
de evolução.

Material e Métodos
Trata-se de um estudo retrospectivo do tipo casocontrole, no qual foram incluídos 108 pacientes
com CDT operados entre 2009 e 2015. Os casos
foram
agrupados de
acordo
com seus
diagnósticos
citológicos
pré-operatórios,
realizados por meio da Classificação de
Bethesda, em três grupos [G1 (classes I/II), G2
(classes III/IV) e G3 (classes V/VI)] e comparados
quanto a fatores prognósticos e relativos à
evolução,
tais como
tipo
de
cirurgia
[tireoidectomia total (TT) em 1 ou 2 tempos],
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esvaziamento cervical ou não, tamanho do
tumor, estadiamento TNM, risco de recorrência,
dose média de radioiodoterapia, resposta à
terapia 1 ano após tratamento e na últim a
avaliação e tempo de sobrevida livre de doença.
As análises estatísticas utilizadas foram a ANOVA,
teste de qui-quadrado e curvas de Kaplan-Meier,
considerando-se p<0,05 como significante.

Resultados e Discussão
Dos pacientes incluídos no estudo, 87% eram do
sexo feminino, com idade média±desvio padrão
de 49,62 ± 15,6 anos. A amostra foi composta por
69 casos classes V/VI (63,9%; G3), 25 classes
III/IV (23,1%; G2) e 14 classes I/II (13%; G1). Os
grupos diferiram quanto ao tempo decorrido entre
a PAAF e a TT (em meses) [média (± desvio
padrão): G3: 2,35 (± 2,48) < G2: 7,32 (± 6,34) <
G1: 13,36 (± 8,9); p <0.0001]. A TT em 1 tempo
foi realizada em 98.5% do G3, 60% do G2 e
57.1% do G1 (p <0.0001) e o esvaziamento
cervical em 72.4% do G3, 28% do G2 e 28,5%
do G1 (p <0.0001). Não houve diferença entre os
grupos quanto à evolução clínica bem como
quanto aos demais parâmetros avaliados.

Conclusões
Apesar dos pacientes com CDT que apresentaram
análises
citológicas
pré-operatórias
não
indicativas
de
malignidade
terem
sido
submetidos à
terapêutica
cirúrgica
mais
tardiamente e com diferentes abordagens, isso
não interferiu na sua evolução clínica.
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