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RESUMO
Objetivos: Verificar a correlação entre a CAAF e a histologia 
pós-operatória e a relação do sexo, idade e tamanho ecográ-
fico dos nódulos com potencial de malignidade.

Resultados: Das CAAF, 40% eram benignas, 6% eram LFSI, 
35% tumores foliculares, 7% LSM e 12% eram malignas. A 
citologia benigna foi confirmada histologicamente em 98% 
dos casos; 33% das LFSI e 20% dos tumores foliculares cor-
respondiam a histologia maligna; as LSM foram confirmadas 
histologicamente em 57% dos casos; as citologias malignas 
foram confirmadas em 92% dos casos. 

Constatou-se malignidade em 40% dos homens e 24% das 
mulheres.

Verificou-se uma taxa de malignidade de 57% para nódulos 
com mais de 4cm e 22% para doentes com mais de 50 anos.

Discussão/Conclusão: Verificou-se uma boa correlação cito-
-histológica dos nódulos tiroideus analisados.

A idade e o tamanho do nódulo podem constituir fatores de 
decisão na abordagem terapêutica dos nódulos cuja citologia 
é indeterminada ou suspeita.

Palavras-chave: Citologia aspirativa por agulha fina, Tiroide, 
Patologia nodular.

ABSTRACT
Objectives: To analyse the correlation between FNAC and the 
post-operative histology and the relation of sex, age and size 
of ultrasound measured nodules with malignant potential.

Results: Of the total FNAC, 40% were benign, 6% FLUS, 
35% folicular neoplasm, 7% SfM, and 12% malignant. Be-
nign citology was histologicaly confirmed in 98% of the cases; 
33% of the FLUS and 20% of the folicular neoplasms were 
found to be histologicaly malignant; the SfM citology was 
confirmed in 57% of the cases; citologic malignancy had a 
92% histological correlation.

We found that 40% of men and 24% of women, had malig-
nant thyroid nodules.

The malignancy risk was 57% for nodules with more than 
4cm and 22% for patients with more than 50 years old.

Discussion/Conclusion: There was a good cyto-histological 
correlation in the thyroid nodules analysed, as compared to 
the international literature.

Age and size of the nodule may be deciding factors in the 
therapeutic management of nodules whose cytology is inde-
terminate or suspicious.

Key-words: Fine needle aspiration cytology, Thyroid, Nodular 
lesions.
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: :
INTRODUÇÃO
A patologia nodular da tiroide é uma entidade comum. Os 
dados de autópsia indicam uma prevalência de cerca de 50% 
de nódulos tiróideus com ≥1cm na população em geral.1,2 A 
prevalência de nódulos palpáveis é de cerca de 4-7%,1,2 e a 
deteção por ultrassonografia de nódulos de qualquer tamanho 
é de cerca de 67%.3

Em termos gerais, são indicações para cirurgia a presença de 
nódulos tiroideus cujo tamanho condiciona sintomas ou quan-
do existe suspeita ou malignidade confirmada.

A ultrassonografia e a citologia aspirativa com agulha fina 
(CAAF) são o gold standard no diagnóstico de patologia da ti-
roide, complementados mais recentemente pela utilização de 
marcadores moleculares.4

A CAAF na tiroide constitui um método diagnóstico ampla-
mente disponível, pouco invasivo, bem tolerado e com baixo 
perfil de complicações na avaliação da patologia tiroideia, no-
meadamente tumoral.5 O seu uso reduziu drasticamente a rea-
lização de tiroidectomias em doentes com nódulos benignos 
e permitiu realizar tratamentos mais agressivos e precoces em 
doentes com citologias malignas, que de outra forma poderiam 
ter um prognóstico mais reservado.6 A CAAF pode ser realizada 
por palpação ou ecograficamente guiada, aumentando, neste 
caso, a precisão diagnóstica à custa da redução de espécimes 
inadequados e menor taxa de falsos negativos.7 A terminologia 
deverá agrupar e uniformizar os resultados em 6 grupos con-
forme descriminado na Tabela 1:8

CLASSIFICAÇÃO CITOLÓGICA DAS CAAF,  
SEGUNDO BETHESDA.

National Cancer Institute Thyroid Fine-Needle  

Aspiration State of the Science Conference

Categoria Proposta Risco de Malignidade (%)

Benigna <1%

Lesão Folicular Significado 
Indeterminado (LFSI)

5-10%

Tumor Folicular 20-30%

Lesão Suspeita de  
Malignidade (LSM)

50-75%

Maligna 97-100%

Não Diagnóstica Não aplicável

Sendo um método diagnóstico complementar extremamente 
útil, apresenta contudo algumas limitações, sobretudo no gru-
po que compreende as LFSI, os tumores foliculares e as LSM, 
também designado Grupo Intermédio, segundo a Classifica-
ção de Bethesda. Uma limitação comum é a incapacidade de 
distinguir adenomas microfoliculares benignos de carcinomas 
foliculares bem diferenciados. Esta situação também é aplicável 
a tumores de células de Hurthle que podem representar não 
só um adenoma mas também tiroidite linfocítica crónica (de 

Hashimoto). Sendo o diagnóstico de malignidade associado aos 
tumores foliculares determinado pela presença de invasão cap-
sular e/ou vascular, estas são condições não passíveis de avalia-
ção citológica.

Outra limitação importante surge no diagnóstico de carcinomas 
papilares. Muitos artefatos produzidos durante a preparação 
das lâminas podem mimetizar alterações nucleares de carcino-
ma papilar, o que leva o citologista a não ter outra opção que 
não classificá-las de “suspeito para carcinoma papilar”.

A designação de atipia celular, frequentemente associada pelo 
clínico a malignidade, é relativamente comum e mais frequen-
temente observada nas alterações degenerativas, mas também 
na tiroidite de Hashimoto ou como alteração pós-rádica (cervi-
cal), situação esta associada a malignidade em 40% dos casos e 
frequentemente multifocal, sendo o seu diagnóstico citológico 
pouco sensível. 

Por fim, a avaliação clínica sobrepõe-se a qualquer diagnóstico 
citológico. Se a história ou o exame objetivo apontam forte-
mente no sentido de malignidade, mas a citologia é a favor 
de benignidade, o nódulo tiroideu deverá ser sempre cirurgica-
mente excisado.9

O objetivo do trabalho é verificar a correlação entre a CAAF e a 
histologia pós-operatória e a relação do género, idade e tama-
nho ecográfico dos nódulos nos casos classificados citologica-
mente como Lesão Folicular Significado Indeterminado, Tumor 
folicular e Lesão Suspeita de Malignidade (Classe Intermédia), 
com vista a uma reflexão sobre a melhor atitude terapêutica 
nestes doentes.

: :
MATERIAL E MÉTODOS
Foi efetuado o estudo descritivo e retrospetivo dos processos 
clínicos de doentes submetidos a cirurgia tiroideia no Servi-
ço de ORL e Cirurgia Cérvico-facial do Centro Hospitalar Vila 
Nova de Gaia/Espinho, EPE (CHVNG/E), no período compreen-
dido entre setembro de 2004 e maio de 2012. Foram anali-
sados a idade e o sexo dos doentes, o tamanho dos nódulos 
tiroideus (determinado pelo maior eixo do nódulo obtido por 
ecografia), a citologia pré-operatória e a histologia pós-ope-
ratória. 

Foram analisados 124 processos clínicos, dos quais foram 
excluídos 21 que apresentavam citologia pré-operatória  
não-diagnóstica, não fazendo parte do âmbito do estudo.

As ecografias, as CAAF (por palpação ou guiadas por ecogra-
fia) e as histologias foram interpretadas por diferentes obser-
vadores.

 : :
RESULTADOS
Dos 103 processos analisados, 9,7% (n=10) correspondiam a 
doentes do sexo masculino e 90,3% (n=93) do sexo feminino 
(Gráfico 1). 
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As idades variaram entre os 19 e os 78 anos (média: 52,2 anos), 
sendo a idade média do sexo masculino de 58,4 anos e a do 
sexo feminino de 51,5 anos. 

Das citologias analisadas, obtiveram-se os seguintes resultados 
(Tabela 2/Gráfico 2):

DISTRIBUIÇÃO DOS RESULTADOS DAS CITOLOGIAS  
ASPIRATIVAS POR AGULHA FINA (CAAF); LFSI – LESÃO  
FOLICULAR DE SIGNIFICADO INDETERMINADO,  
LSM - LESÃO SUSPEITA DE MALIGNIDADE.

Benig-
na

LFSI
Tumor 
Folicu-

lar
LSM

Malig-
na

Total

CAAF 
(nº 
total)

41 6 36 7 13 103

Verificou-se, assim, histologia maligna em 33% dos casos 
classificados citologicamente como LFSI.

Das citologias classificadas como tumor folicular (n=36), ob-
tiveram-se 30% (n=11) de bócios/nódulos coloides, 50% 
(n=18) de adenomas foliculares, 17% (n=6) carcinomas papi-
lares e 3% (n=1) carcinoma pouco diferenciado (Gráfico 5). 
A taxa de histologia maligna foi de 20%.

DISTRIBUIÇÃO DA POPULAÇÃO CONFORME O SEXO.
DISTRIBUIÇÃO PERCENTUAL DOS RESULTADOS  
HISTOLÓGICOS CORRESPONDENTES A CITOLOGIA BENIGNA

DISTRIBUIÇÃO PERCENTUAL DOS RESULTADOS  
HISTOLÓGICOS CORRESPONDENTES A CITOLOGIA LFSI.

DISTRIBUIÇÃO PERCENTUAL DOS RESULTADOS DAS CAAF.
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Das 41 citologias classificadas como benignas, 81% (n=33) 
correspondiam, em termos histológicos, a bócios/nódulos co-
loides, 15% (n=6) a adenomas foliculares, 2% a D. graves 
(n=1) e 2% (n=1) a carcinoma papilar (Gráfico 3). A citologia 
benigna foi confirmada histologicamente em 98% dos casos.

Foram submetidos a cirurgia (tiroidectomia parcial) os doen-
tes cujas citologias foram classificadas como LFSI mesmo após 
repetição de CAAF, com vista a determinação de diagnóstico 
histológico. Desses, 67% (n=4) corresponderam a histologia 
compatível com bócio/nódulo coloide e 33% (n=2) a Carcino-
ma Papilar (Gráfico 4).
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 Das lesões classificadas como suspeitas de malignidade (n=7), 
43% (n=3) eram carcinomas papilares e 14% (n=1) carcinoma 
folicular, 14% (n=1) bócio/nódulo coloide, 29% (n=2) adeno-
mas foliculares (Gráfico 6). A histologia foi maligna em 57% 
dos casos de LSM. 

Em termos globais, e em relação com o género, verificou-se 
uma taxa de malignidade para os doentes do sexo masculino 
de 40% e para o sexo feminino de 24%. 

Finalmente, das lesões citologicamente malignas (n=13), ape-
nas 8% (n=1) eram histologicamente benignas e cujo resul-
tado foi de adenoma folicular. Todas as restantes citologias 
foram confirmadas histologicamente [76% (n=10) carcinomas 
papilares, 8% (n=1) carcinoma folicular e 8% (n=1) carcinoma 
medular] (Gráfico 7). 

Do universo de 103 doentes, 48% (n=49) corresponderam, 
em termos citológicos, a doentes de classe intermédia (LFSI, 
tumor folicular e LSM). Analisando o grupo em relação ao 
tamanho ecográfico dos nódulos, 15% (n=7) tinham mais de 
4cm, dos quais 57% (n=4) eram malignos; 75% (n=42) dos 
doentes apresentaram nódulos com menos de 4cm, dos quais 
21% (n= 9) eram malignos e 79% (n=33) benignos. Em re-
lação à idade, 55% (n=27) dos doentes tinham mais de 50 
anos dos quais 22% (n=6) tinham histologias malignas; 45% 
(n=22) doentes tinham menos de 50 anos, dos quais 32% 
(n=7) era malignos e 68% (n=15) benignos.

Todos os doentes pertencentes à classe citológica Intermédia 
eram do sexo feminino.

DISTRIBUIÇÃO PERCENTUAL DOS RESULTADOS HISTOLÓGI-
COS CORRESPONDENTES A CITOLOGIA TUMOR FOLICULAR.

DISTRIBUIÇÃO PERCENTUAL DOS RESULTADOS  
HISTOLÓGICOS CORRESPONDENTES A CITOLOGIA MALIGNA.

DISTRIBUIÇÃO PERCENTUAL DOS RESULTADOS  
HISTOLÓGICOS CORRESPONDENTES A CITOLOGIA LSM.

TAXA DE MALIGNIDADE RELATIVAMENTE AO SEXO, DA  
TOTALIDADE DOS DOENTES SUBMETIDOS A TIROIDECTOMIA.
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: :
DISCUSSÃO/CONCLUSÃO
Verificou-se uma boa correlação cito-histológica dos nódulos tiroideus analisados, estando de acordo com a mais recente lite-
ratura10 (Tabela 3).

TAXAS DE MALIGNIDADE CORRESPONDENTES AOS GRUPOS CITOLÓGICOS DESCRITOS.

Diagnóstico CHVNG Yassa et al. Yang et al. Nayar e Ivanovic

Benigno 2% 0,3% 0,7% 2%

LFSI 33% 24% 19,2% 6%

Tumor Folicular 20% 28% 32,2% 14%

LSM 57% 60% 64,8% 53%

Maligno 92% 97% 98,4% 97%

Está estabelecida a elevada sensibilidade e especificidade nos 
casos de diagnóstico citológico benigno e maligno, verifican-
do-se, contudo, maior variação relativamente aos casos classi-
ficados como LFSI, tumor folicular e LSM. De salientar que, no 
presente estudo, os doentes com diagnóstico histológico de 
LFSI na primeira biópsia, eram encaminhados para repetição 
de CAAF, determinando uma amostra mais reduzida para o 
presente estudo. Aqueles que mantinham o mesmo resultado, 
após repetição, eram encaminhados para tiroidectomia par-
cial para caracterização histológica definitiva. A amostra mais 
reduzida no grupo citológico maligno, também condicionou, 
provavelmente, a menor taxa de malignidade comparativa-
mente aos estudos citados.

Nas lesões com características citológicas da Classe Intermé-
dia (LFSI, tumores foliculares e LSM), a idade e o tamanho do 
nódulo podem constituir fatores de decisão na abordagem te-
rapêutica. Nos estudos realizados por Tuttle et al. e Schlinkert 
et al., demonstrou-se maior risco de malignidade dos doentes 
com tumor folicular em nódulos com mais de 4 centímetros 
de diâmetro e mais de 50 anos de idade. Estes autores defen-
dem a subdivisão dos doentes cujo diagnóstico citológico é de 
tumor folicular (risco de malignidade de 20%) de acordo com 
o risco de malignidade, em função dessas características clíni-
cas. Esta divisão permitiria determinar quais os doentes a ser 
observados clinicamente e aqueles com indicação para inter-
venção cirúrgica para caracterização histológica definitiva.11,12

No presente estudo e dentro do grupo dos doentes com cito-
logias de classe intermédia, o tamanho ecográfico do nódulo 
superior a 4cm associou-se a malignidade histologicamente 
confirmada em 57% dos casos, enquanto nos nódulos de me-
nores dimensões a percentagem foi inferior, apenas de 21%. 
Em relação à estratificação segundo a idade, a malignidade 
histológica foi confirmada em 22% dos nódulos em doentes 
com idade superior a 50 anos e em 37% nos mais jovens. A 

mais recente literatura refere que têm maior risco de malig-
nidade os doentes com nódulos tiroideus nos extremos etá-
rios (menos de 20 e mais de 60 anos de idade). O facto de 
se ter obtido, no presente estudo, uma taxa de malignidade 
superior para os doentes com menos de 50 anos, pode ser 
resultado, por um lado, do tamanho reduzido da amostra e 
por outro, de um número significativo de doentes jovens com 
histologia maligna. 

Deste modo, parece aceitável fazer uma correlação teórica 
entre os dados obtidos pelo presente estudo e os citados an-
teriormente. 

A influência do sexo na taxa de malignidade dos doentes da 
Classe Intermédia não foi passível de ser avaliada, dado que 
todos os elementos eram do sexo feminino.

Uma limitação importante do estudo é a dimensão da popula-
ção estudada ser reduzida e ser constituída maioritariamente 
por elementos do sexo feminino, assim como o facto de as 
ecografias, citologias e as histologias não terem sido sempre 
efetuados pelos mesmos observadores. 

 Serve o presente trabalho para sustentar a prática clínica de-
senvolvida pelo serviço de ORL e Cirurgia Cérvico-facial do 
CHVNG/E e também servir como orientação para futuros tra-
balhos, nomeadamente, na correlação clínico-imagiológica 
dos nódulos estudados relativamente ao risco de malignida-
de, procurando desta forma diminuir o número de cirurgias 
efetuadas em doentes com patologia benigna.

Em suma, tentou adquirir-se um conhecimento mais aprofun-
dado e crítico das avaliações citológicas, sua relação com fa-
tores demográficos e clínicos preditivos de malignidade, com 
vista a minimizar a probabilidade de procedimentos desne-
cessários.
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