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PROGRAMA

10-13h: CASOS CLÍNICOS

Disfunção tiroideia

Moderador: Edward Limbert (Lisboa)
•

Sunitinib e disfunção tiroideia - Teresa Alves Pereira et al. (Porto)

Comentário: Teresa Azevedo (Aveiro)
•

Complicações cardiovasculares da doença de Graves – hipertensão
pulmonar e insuficiência cardíaca direita - A. Novais Araújo et al.
(Lisboa)

Comentário: Cláudia Freitas (Porto)
•

Doença autoimune da tiroide: de Hashimoto a Graves - Teresa Alves
Pereira et al. (Porto)

Comentário: Edward Limbert (Lisboa)
•

Ginecomastia: uma pista para o hipertiroidismo - Teresa Alves
Pereira et al. (Porto)

Comentário: Ana Paula Marques (Porto)

Nódulo da tiróide

Moderador: Luís Raposo (Porto)
•

Adenopatia cervical e patologia nodular da tiróide. A propósito de
um caso clínico. - Bernardo Marques et al. (Coimbra)

Comentário: Elsa Fonseca (Porto)
•

Citologia suspeita de linfoma. E agora? - Teresa Azevedo et al.
(Aveiro)

Comentário: Elsa Fonseca (Porto)

3

Oncologia tiroideia

Moderador: Francisco Carrilho (Coimbra)
•

Carcinoma medular da tiroideia – progressão da doença ou novo foco
primário? - Ana Gonçalves Ferreira et al. (Almada)

Comentário: Maria João Bugalho (Lisboa)
•

Carcinoma medular da tiróide com metastização óssea refratário à
terapêutica - Bernardo Marques et al. (Coimbra)

Comentário: Maria João Bugalho (Lisboa)
•

Metastização óssea difusa ou falso positivo da cintigrafia com iodo
131? - Lia Ferreira et al. (Porto)

Comentário: Gracinda Costa (Coimbra)
•

Desafios de diagnóstico e tratamento no carcinoma pouco
diferenciado da tiróide – caso clínico - Sara Donato et al. (Lisboa)

Comentário: António Garrão (Lisboa)

13-14h: Almoço

14-16h: PROJECTOS PARA O TRIÉNIO 2016-2019
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Sunitinib e disfunção tiroideia
Teresa Alves Pereira, André Couto de Carvalho, Fátima Borges
Serviço de Endocrinologia,Diabetes e Metabolismo – Centro Hospitalar do Porto

Introdução: O Sunitinib, um inibidor da tirosina-cínase, é um fármaco
utilizado no tratamento de alguns tipos de cancro, estando associado a
disfunção tiroideia em cerca de 20-85% dos casos. Os mecanismos
envolvidos ainda são pouco conhecidos, incluindo a relação com a
autoimunidade.
Caso clínico: Homem de 66 anos, com o diagnóstico de carcinoma de
células renais estadio IV em 2013, com metastização pulmonar,
suprarrenal, pancreática, prostática e ganglionar. Submetido a nefroureterectomia direita em 2013, tendo iniciado terapêutica com Sunitinib
em Março de 2014, que cumpriu de forma irregular até Agosto de 2016.
Sem história conhecida de patologia tiroideia. Desde Abril de 2014 com
níveis crescentes de TSH, apresentando TSH de 15,93 µUI/ml em
Novembro do mesmo ano, com níveis de T4 e T3 totais normais.
Desconhecemos se iniciou terapêutica com Levotiroxina. Em Agosto de
2015, apresentava já TSH de 62,77 µUI/ml, com níveis persistentemente
crescentes até um máximo de 199,40 µUI/ml em Agosto de 2016, com T4
e T3 totais baixas (3,1 µg/dl [5,1-14,2 µg/dl] e 0,6 ng/ml [0,8-2,0 ng/ml],
respetivamente). Internado em Outubro de 2016 por síndrome
confusional filiado em hipotiroidismo grave, tendo então iniciado
suplementação com Levotiroxina.
Conclusão: A função tiroideia deve ser monitorizada em todos os doentes
tratados com inibidores da tirosina-cínase, pelo risco que estes
apresentam de disfunção tiroideia. Em caso de hipotiroidismo, deve ser
iniciada suplementação com Levotiroxina de forma adequada.
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Complicações cardiovasculares da doença de Graves –
hipertensão pulmonar e insuficiência cardíaca direita
Novais Araújo A., Gaviria H., Pereira M., Castelo Branco A., Silva G.
Centro Hospitalar Lisboa Norte – Hospital Pulido Valente; Lisboa; Serviço
Medicina IIIC
A doença de Graves caracteriza-se pela formação de auto-anticorpos que atuam
sob os receptores da tireotropina causando aumento da glândula, da produção de
triiodotironina e reacção cruzada com autoantigénios orbitários. As alterações
hepáticas são comuns e são dificilmente distinguíveis entre efeitos tireotóxicos
diretos e uma combinação de outros fatores. O aumento da resistência vascular
pulmonar pelas hormonas tiroideias e a lesão vascular causada pelo processo
auto imune podem ajudar a explicar os casos raros de hipertensão pulmonar e
insuficiência cardíaca direita como primeira manifestação de Graves. A
reversibilidade dos sintomas aquando do tratamento com anti-tiroideos, iodo ou
tiroidectomia é geralmente completa.
Os autores apresentam o caso de uma mulher de 48 anos, raça negra, residente
em Cabo Verde com palpitações, cansaço e edema dos membros inferiores com
inicio há 5 meses. Referia anorexia, perda ponderal de 20Kg em 2 meses,
sudorese e sensação de rubor facial. Destacava-se sopro holossistólico,
turgescência venosa jugular, hepatomegalia e edema dos membros inferiores.
Analiticamente, aumento do padrão de citólise e colestase hepática, do NTProBNP, d-Dimeros negativos e aumento da tiroxina com diminuição da
tireotropina. Realizou ecografia da tiroide e doseamentos de anti-tireoperoxidase
e anti-receptor TSH positivos, compatíveis com doença de Graves.
Ecocardiograma com hipertensão pulmonar (35+8mmHg) e ecografia abdominal
com achados compatíveis com doença hepática crónica. Estudo virológico e autoimune completo negativos. Holter com 2 períodos de fibrilação auricular.
Iniciou terapêutica para insuficiência cardíaca, tiamazol e varfarina com
normalização da função tiroideia, NT-ProBNP e com melhoria dos sinais e
sintomas de insuficiência cardíaca.

6

Doença autoimune da tiroide: de Hashimoto a Graves
Teresa Alves Pereira, Cláudia Freitas, Fátima Borges

Serviço de Endocrinologia, Diabetes e Metabolismo, Centro Hospitalar do Porto
Introdução: A progressão de Doença de Graves com hipertiroidismo para
hipotiroidismo é bem conhecida, mas a progressão inversa é rara. Descreve-se
de seguida um destes casos.
Caso Clínico: Mulher de 65 anos, seguida em consulta de Endocrinologia desde
2005 por hipotiroidismo em contexto de tiroidite linfocítica. Apresentava
anticorpos anti-TPO e anti-tiroglobulina positivos (1980 [<35] e 1741 [<40]
U/ml, respetivamente). Teve alta da consulta em 2008 medicada com
Levotiroxina. Foi novamente reenviada à consulta em 2012 por tireotoxicose, que
manteve mesmo após redução progressiva da dose e suspensão da Levotiroxina.
Apresentava TRAbs de 29,5 (<1) U/L, mantendo níveis de anticorpos anti-TPO e
anti-tiroglobulina muito elevados. Foi assim diagnosticada Doença de Graves,
tendo a doente realizado tratamento com I131 e apresentando atualmente
hipotiroidismo sequelar a este tratamento.
Conclusão: Trata-se de um caso de hipertiroidismo por Doença de Graves,
inicialmente assumida como Tiroidite de Hashimoto. Este é um exemplo em
como as manifestações clínicas da doença autoimune da tiroide podem variar ao
longo da sua evolução, reforçando-se assim a importância da vigilância regular
da função tiroideia em caso de doença autoimune da tiroide.
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Ginecomastia: uma pista para o hipertiroidismo
Teresa Alves Pereira, Cláudia Freitas, Fátima Borges
Serviço de Endocrinologia, Diabetes e Metabolismo, Centro Hospitalar do Porto
Introdução: Apesar de descrito na literatura, a ginecomastia no contexto de
hipertiroidismo não é uma queixa frequente na prática clínica. Deve-se a um
aumento dos níveis de estradiol e diminuição dos níveis de testosterona,
regredindo geralmente após restauração do estado eutiroideu.
Caso clínico: Homem de 58 anos, natural da Ucrânia e residente em Portugal,
enviado à consulta de Endocrinologia por ginecomastia. Referia ainda perda
ponderal de 14 kg e tremor das mãos com um ano de evolução. A ecografia
mamária comprovou ligeira ginecomastia bilateral, de predomínio esquerdo, sem
nódulos. Do estudo efetuado: funções hepática e renal normais, FSH normal, LH
ligeiramente elevada (13,9 mUI/mL), testosterona livre normal, prolactina de 8
ng/ml, estradiol aumentado (346 pg/ml), beta-HCG e cortisol normais.
Ecografias escrotal e das suprarrenais sem alterações, ecografia abdominal com
esteatose hepática, ecografia tiroideia com tiroide de dimensões normais, com
estrutura heterogénea e micronodular. Objetivada TSH <0,01 µUI/ml, com T4
livre normal. TRAbs 6,78 U/L. Diagnosticada ginecomastia no contexto de
hipertiroidismo por doença de Graves. O doente iniciou terapêutica com
tiamazol, com normalização da função tiroideia e resolução da ginecomastia.
Conclusão: A ginecomastia pode ser uma forma de apresentação do
hipertiroidismo, estimando-se que esteja presente em cerca de 10% dos casos
desta disfunção tiroideia. Devem ser questionados os sintomas típicos de
hipertiroidismo e a função tiroideia deve ser avaliada em caso de ginecomastia.
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Adenopatia cervical e patologia nodular da tiróide.
A propósito de um caso clínico.
Bernardo Marques, Raquel Martins, Joana Couto, Jacinta Santos, Teresa Martins,
Ana Paula Moniz, Olga Ilhéu, Paulo Figueiredo, Fernando Rodrigues
Serviço de Endocrinologia, IPO de Coimbra
Introdução: O carcinoma da tiróide é uma das possíveis causas de adenopatias
cervicais. No entanto os nódulos da tiróide apresentam uma prevalência muito
elevada particularmente nos grupos etários mais avançados. É portanto,
necessária uma avaliação cuidadosa antes de estabelecer uma associação causal
entre patologia nodular tiroideia e adenopatias cervicais.
Caso Clínico: Doente, sexo feminino, de 40 anos com história de adenopatia
latero-cervical direita com evolução flutuante desde há cerca de 10 anos.
Efectuou ecografia tiroideia que revelou nódulo sólido, hipoecogénico, com 10
mm no lobo direito e adenopatia latero cervical direita (nível III) com 12mm. A
citologia do nódulo tiroideu foi compatível com tumor folicular (categoria IV de
Bethesda) e a citologia da adenopatia latero-cervical direita foi compatível com
metástase. Foi enviada posteriormente à consulta de endocrinologia com
proposta de tiroidectomia total e esvaziamento ganglionar do compartimento
central e laterocervical direito. Tendo em conta a longa evolução e o carácter
flutuante das dimensões da adenopatia e as suas características inespecíficas,
decidiu-se repetir citologia do nódulo tiroideu e da adenopatia latero-cervical,
com imunocitoquímica e efetuar doseamento de tiroglobulina no lavado da
agulha. A repetição da citologia do nódulo tiroideu revelou tratar-se de um
nódulo benigno, e a adenopatia foi compatível com adenite reaccional. O
doseamento de tiroglobulina no lavado da agulha foi 0,38 ng/mL. A revisão das
lâminas das citologias previamente efetuadas corroboraram este diagnóstico.
A ecografia tiroideia em 25/07/2016 revelou nódulo tiroideu com 9 mm sem
evidência de adenopatias laterocervicais.
Discussão: Este caso ilustra a importância da anamnese e exme físico no doente
com patologia nodular da tiróide e adenopatias latero-cervicais. Estes são
essenciais na sua avaliação e correta valorização dos resultados dos exames
complementares de diagnóstico.
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Citologia suspeita de linfoma. E agora?
Teresa Azevedo, Joana Guimarães, Márcia Alves, Rosa Dantas, Margarida Balsa
Serviço de Endocrinologia, Diabetes e Nutrição do Centro Hospitalar do Baixo
Vouga, EPE
Doente do sexo feminino, com 50 anos de idade, que foi enviada à consulta de
endocrinologia por nódulos da tiroide. Na primeira consulta, em junho de 2014,
apresentava uma tiroidite linfocítica crónica com hipotiroidismo suplementado
há vários anos (tinha TSH de 0,48 mU/L sob 100 µg de levotiroxina) e nódulos
tiroideus (ecograficamente tinha nódulo no lobo esquerdo com 13 mm e no lobo
direito com 7 mm, sem adenopatias cervicais; ao exame físico palpava-se
pequeno nódulo no lobo esquerdo, com cerca de 1 cm, móvel com deglutição, de
consistência elástica e não se palpavam adenopatias ou gânglios nas cadeias
laterocervicais). Em janeiro de 2015 foi realizada citologia aspirativa de nódulo
com 11 mm do lobo esquerdo/istmo, hipoecogénico, cujo resultado foi “…
população polimórfica constituída por linfócitos pequenos e células de grandes
dimensões com atipia de natureza suspeita; conclusão: quadro citológico muito
sugestivo de malignidade (linfoma? outro?). Sugere-se exérese cirúrgica para
diagnóstico histológico”. Uma vez que a doente se encontrava assintomática
(nomeadamente sem queixas compressivas aerodigestivas) e a palpação cervical
se mantinha inalterada, foi questionado o diagnóstico de linfoma e optou-se por
repetir ecografia e citologia. Em março de 2015 a ecografia mostrou “pequenos
nódulos bilaterais com dimensões entre os 2 os 5 mm … na vertente esquerda do
istmo formação nodular bem delimitada, hipoecogénica, com maior eixo paralelo
à pele, com 11,2x4,8 mm”. A citologia desde nódulo revelou “sangue, coloide,
numerosos linfócitos e raras células oxifílicas, compatível com tiroidite
linfocítica”. Assim, optou-se por manter vigilância e o nódulo tem-se mantido
estável e a doente assintomática. Este caso clínico evidencia a importância de
trabalhar em equipa na abordagem do nódulo da tiroide. É essencial fornecer
informação clínica ao citologista e é crucial mantermos um espírito crítico na
nossa prática clínica.
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Carcinoma medular da tiroideia –
progressão da doença ou novo foco primário?
Ana Gonçalves Ferreira, Tiago Nunes da Silva, Henrique Vara Luiz, Maria Carlos
Cordeiro, Isabel Manita, Jorge Portugal
Hospital Garcia de Orta, Almada
Introdução: O carcinoma medular corresponde a cerca de 1 a 2% dos casos de
cancro da tiróide. Mesmo em doentes com níveis de calcitonina elevados após
tiroidectomia, a doença metastática pode não ser detectada nos exames de
imagem anatómica e funcional. Contudo, doentes assintomáticos com metástases
ocultas habitualmente têm um prognóstico relativamente favorável.
Caso clínico: Mulher de 71 anos, com diagnóstico incidental de carcinoma
medular familiar em 2012 (mutação V804M do gene RET) – submetida a
tiroidectomia total, com necessidade de revisão cirúrgica subsequente (2013) por
adenopatia jugular direita suspeita. Desde então com níveis de calcitonina
oscilantes (579 a 1473ng/mL) e níveis de CEA estáveis. Sem evidência de doença
à distância em RMN, TC e PET/FDG. Por queixas de toracalgia esquerda e astenia
realizou em Agosto 2016 PET com Galium DOTANOC com lesões pulmonares
infracentimétricas bilaterais sem captação anormal do radiofármaco. Por
agravamento das queixas recorreu ao serviço de urgência onde a radiografia de
tórax mostrou derrame pleural esquerdo. Ficou internada por suspeita de
recidiva tumoral à distância. Do estadiamento realizado destaca-se: ecografia
cervical com adenopatias suspeitas nas regiões supraclaviculares bilateralmente;
TC torácica com múltiplas formações nodulares secundárias parenquimatosas,
estendendo-se o envolvimento secundário à pleura, sobretudo à esquerda com
inúmeros espessamentos nodulares multifocais; RMN abdomino-pélvica sem
lesões suspeitas de secundarização e cintigrafia óssea sem lesões. Níveis de
calcitonina e CEA sobreponíveis aos prévios. Fez-se toracocentese evacuadora
com líquido pleural francamente hemático. Foi realizada toracoscopia que
mostrou carcinomatose pleural extensa. A doente acabou por falecer (falência
multi-orgânica). Biópsias positivas para adenocarcinoma produtor de muco
(origem indeterminada).
Conclusão: Com este caso pretende salientar-se a importância de não excluir a
possibilidade de outras neoplasias primárias em doentes com carcinoma medular
(incluindo doentes com MEN2A/FMTC), sobretudo se a evolução clínica e
bioquímica não for concordante com a evolução expectável neste tipo de
neoplasia.
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Carcinoma medular da tiróide com
metastização óssea refratário à terapêutica
Bernardo Marques, Raquel Martins, Joana Couto, Jacinta Santos, Teresa Martins,
Fernando Rodrigues
Serviço de Endocrinologia, IPO de Coimbra
Introdução: O carcinoma medular da tiróide (CMT) apresenta frequentemente
metástases à distância aquando do seu diagnóstico ou durante o seguimento,
nomeadamente a nível ósseo.
Caso Clínico: Doente do sexo masculino, 71 anos, com diagnóstico de carcinoma
medular esporádico do lobo direito da tiróide com 5 cm, submetido a
tiroidectomia total e esvaziamento latero-cervical direito modificado, recorrente
e mediastínico (pT3N1b) em Janeiro de 2011.
Por manter níveis de calcitonina elevados (3151 pg/mL), realizou PET 68GaDOTA-NOC (Abril de 2011), que revelou múltiplos focos de hipercaptação,
envolvendo estruturas ganglionares na região latero-cervical direita, acetábulo
direito, ilíaco esquerdo, coluna lombar, dorsal e diversas costelas. Realizou
posteriormente três ciclos de terapêutica radiometabólica com 177Lu-DOTATATE, verificando-se no entanto, progressão da doença em PET 68Ga-DOTA-NOC
de Julho de 2012 (calcitonina 40320 pg/mL). Realizou ainda radioterapia
paliativa dirigida a metástases da coluna em Julho de 2013, mantendo-se
assintomático até Dezembro de 2015. Por agravamento do estado geral, realizou
PET 68Ga-DOTA-NOC em Abril de 2016, que descreve múltiplas metástases
adicionais a nível do crânio, bacia, clavícula, omoplata, esterno, úmero e fémur
(calcitonina 205933 pg/mL).
Discussão: O principal objetivo do tratamento do CMT metastizado prende-se
com a melhoria da qualidade de vida, sendo que as terapêuticas locais têm um
papel importante no controlo sintomático. As novas terapêuticas sistémicas,
nomeadamente com inibidores de tirosina cinase, são promissoras, mas o seu
lugar no arsenal terapêutico deve ser ainda determinado, tendo em conta a sua
eficácia limitada e potencial toxicidade.
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Metastização óssea difusa ou
falso positivo da cintigrafia com iodo 131?
Lia Ferreira1, Cláudia Freitas1, Isabel Novais2, Fátima Borges1
1

Serviço de Endocrinologia, Diabetes e Metabolismo, Centro Hospitalar do Porto.

2

Serviço de Cirurgia Geral, Centro Hospitalar do Porto

Introdução: A cintigrafia corporal com 131I é utilizada para identificar tecido
tiroideu remanescente ou metástases de carcinoma da tiroide, no entanto pode
estar associada a falsos positivos.
Caso clínico: Sexo feminino, 76 anos, submetida a 4 tiroidectomias sub-totais
entre 1961-78 e totalização em 1981 por recidiva de bócio multinodular tiroideu,
com histologias a documentar benignidade e sem complicações cirúrgicas. Em
2009 notada tumefação submandibular dura e cervical direita, realizou TC
cervical que documentou lesão nodular heterogénea e hipervascular, no espaço
sub-lingual com 27mm a provocar erosão do osso hióide e 3 nódulos de
características semelhantes na cadeia cervical direita, o maior com 13mm. CBA
das lesões compatível com lesões quísticas benignas. Quatro anos mais tarde,
ecograficamente documentado aumento da lesão cervical direita (18mm) e
tireoglobulina (Tg) sob supressão de 50 ng/mL. Repetiu CBA do nódulo cervical e
da lesão sub-lingual que não evidenciaram malignidade. A TC cervical que
documentou lesão invasiva pré-hioideia com 32mm, nódulo com 26mm anterior
à cartilagem tiroideia, 2 nódulos na loca cirúrgica (o maior com 12mm) e
nódulos infracentimetricos no bordo do músculo esternocleidomastoideu direito
e desfiladeiro cervico-torácico sugestivos de lesões secundárias. Realizou biopsia
incisional da lesão pré-hioideia, com histologia compatível de hiperplasia
nodular da tiróide e cintigrafia com 131I que documentou focos de hipercaptação
na região cervical, transição cervico-mediastínica, calote craniana, região lombosagrada, bacia e bilateralmente na metade proximal dos fémures. As TC crânioencefálica e pélvica não documentaram imagens osteolíticas e não foram
documentadas alterações ao exame da nasofaringe. Uma vez que a doente se
encontrava assintomática, tinha grande risco de complicações cirúrgicas e
demasiado tecido tiroideu para se proceder a tratamento com iodo 131, optou-se
optou-se por vigilância. Até à data, a doente mantem-se assintomática e sem
evidência imagiológica de crescimento das lesões.
Discussão: A cintigrafia com 131I sugere metastização difusa de carcinoma da
tiróide, embora não exista evidência histológica de patologia maligna da tiróide
nem correlação imagiológica na TC com as lesões extra-cervicais. Persiste a
dúvida sobre a etiopatogenia destas lesões.
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Desafios de diagnóstico e tratamento no
carcinoma pouco diferenciado da tiróide – caso clínico
Sara Donato, Hélder Simões, Valeriano Leite
Serviço de Endocrinologia, Instituto Português de Oncologia de Lisboa Francisco
Gentil
Introdução: Os carcinomas pouco diferenciados da tiróide (CPDT) associam-se a
prognóstico desfavorável e colocam desafios no diagnóstico e tratamento.
Discute-se um caso de apresentação agressiva e algo atípica, em que foram
usadas várias modalidades terapêuticas.
Caso Clínico: Homem, 63 anos, referenciado ao IPOLFG por quadro de
tumefacção cervical anterior de crescimento rápido, dispneia e disfonia. A
ecografia inicial mostrava bócio de contornos imprecisos. Na primeira
observação verificava-se tiróide volumosa, pétrea, indistinguível das estruturas
adjacentes, múltiplas adenopatias em todos os territórios ganglionares cervicais,
retrofaríngeas, no mediastino superior e axilares à direita. Foram efectuadas
citologias aspirativas de ambos os lobos da tiroideia e de adenopatia láterocervical e biópsia excisional de adenopatia cervical. O diagnóstico anátomopatológico foi CPDT (AE1AE3, TTF1, PAX8+). Os exames de estadiamento
mostraram invasão traqueal, metástases hepáticas e vertebral (D7).
Laboratorialmente destacava-se hipotiroidismo. Iniciou terapêutica com
sorafenib 400mg BID, durante aproximadamente 6 semanas, com progressão de
doença. Alterou-se terapêutica para sunitinib (50mg/dia, cíclico), reduzida por
toxicidade hematológica e posteriormente suspensa após 1o ciclo. Efectuou-se
radioterapia cervical, verificando-se resposta imagiológica/clínica transitórias,
mas com desenvolvimento de fistulização cutânea submaxilar e ulceração
lingual. Catorze dias após radioterapia reinstituiu-se sunitinib 25mg/dia,
suspenso ao 20o dia por desenvolvimento de massa exofítica ulcerada cervical.
Cerca de um mês depois, surgiu quadro de fraqueza generalizada, parésia dos III
e VI pares cranianos direitos por lesão para-selar secundária, síndrome da veia
cava superior e lesão secundária pré-auricular direita, resultando em óbito.
Durante a evolução da doença a tiroglobulina variou de 18,1 a 5961ng/dl.
Discussão: Este caso destaca-se pela apresentação atípica com múltiplas
adenopatias, infiltração cervical difusa e progressão rápida. Os inibidores da
tirosina cinase (ITC) demonstraram benefício na progressão livre de doença e/ou
respostas parciais em ensaios clínicos. Este caso revelou resistência a várias
terapêuticas e desenvolvimento de complicações importantes, principalmente
quando combinados ITC e radioterapia.
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