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I. Causas  Congênitas

– 1. REMANESCENTES DO DUCTO TIREOGLOSSO

Falha no desenvolvimento normal da tireóide:

A tireóide se desenvolve na                                                     
base da língua, migrando                                                     
anteriormente, passando por                                                   
dentro do osso hióide, até se                                                
localizar anterior à traquéia.
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– Quadro Clínico:

• Tumor palpável na linha mediana, móvel com a protrusão da 
língua, 

• Arredondados, não-dolorosos.

• Orifício fistular na linha mediana cervical,a com drenagem de 
secreção sero-purulenta .

– Diagnóstico

• Clínico.

• Ultrassonografia  para excluir tireóide ectópica.

– Tratamento:

• Excisão da fístula ou do cisto conjuntamente com o corpo do 
osso hióide, (operação de Sistrunk).
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2. REMANESCENTES DO APARELHO BRANQUIAL

Defeito de diferenciação dos                                                         
arcos e fendas branquiais,                                                               
entre a 2ª e 5ª semanas                                                         
gestacionais. 

Podem ser cistos, restos,                                                                    
fístulas ou fenda cervical                                                          
mediana.
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– Quadro Clínico:

• Remanescentes de 1º Arco: orifícios fistulares pré-
auriculares ou pequenos restos proeminentes localizados na 
região superior do pescoço e da face, terminando no meato 
auditivo externo.

• Remanescentes do 2º Arco: Orifícios fistulares na borda 
anterior e no terço inferior do esternodeidomastóideo, 
terminam na fosseta amigdaliana ipsilateral.
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– Diagnóstico :Essencialmente clínico.

– Tratamento: Cirúrgico

• Nos remanescentes de 1º arco:                                       
excisão do trajeto até o nível do                                       
meato auditivo externo. 

• Nos remanescentes de 2º arco:                                    
excisão do trajeto até o nível da                                        
fosseta amigdaliana ipsilateral, 
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3. CISTO DERMÓIDE

• Proliferação de tecido conjuntivo derivado da derme de forma 
desordenada em diversas localizações. No pescoço, 
diagnóstico diferencial com Cisto Tireoglosso

• Diagnóstico: Massa arredeondada,                                         
fibro elástica, móvel e indolor.

• Tratamento: Cirúrgico
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4. AFECÇÕES DA TIREÓIDE

• Tireóide Ectópica:  parada na descida durante a sua formação 
embrionária, desde o forame cego da língua, até qualquer 
posição na linha mediana do pescoço.

• Quadro Clínico:Tumoração arredondada encontrada desde a 
base da língua (tireóide sublingual), até abaixo do osso hióide, 
sendo móvel com a exteriorização da língua e com a deglutição.

• Diagnóstico

• Clínico. Mapeamento tireoidiano.

• Diagnóstico Diferencial: Cisto tireoglosso
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5. LINFANGIOMA

Malformações linfáticas benignas, freqüentemente localizadas no 
triângulo posterior do pescoço, conteúdo líquido, atingindo 
enormes dimensões.
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– Embriologia

• O sistema linfático desenvolve-se a partir de 5 núcleos 
primitivos até 8ª. semana de vida embrionária. 

• Crescem rapidamente, especialmente se o paciente apresentar 
uma infecção respiratória. 

• São tumores císticos, amarelo-claro ou levemente 
hemorrágico, freqüentemente multiloculares, com 
transiluminação positiva.

– Tratamento

• O tratamento de escolha : ressecção cirúrgica.

• Outros:  bleomicina e o OK-432 como agentes esderosantes 
em injeções intratumorais. 
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II. Causas Adquiridas

1.  Bócio Congênito:

• O termo é usado para denominar os bócios que se desenvolvem nas 
primeiras semanas de vida da criança. 

• Foi freqüente na Suíça e no interior de Minas Gerais (Brasil):  deficiente 
ingestão de iodo materno. 

• Esporadicamente, é observado em áreas não endêmicas, causado pela 
ingestão de drogas bociogênicas ou desvios metabólicos relacionados 
com o metabolismo do iodo. 

• Com a suplementação de iodo no sal sua ocorrência tem sido cada vez 
menor. 

• Tratamento  clínico. 



Tumores cervicais e torácicos

2. TORCICOLO CONGÊNITO

– Conceito: 

• Posicionamento vicioso da cabeça resultante do encurtamento 
do músculo esternodeidomastóideo ipsilateral.

– Fisiopatologia

• Parto pélvico ou complicado,                                                  
com distensão do músculo                                   
esternodeidomastóideo, hemorragia,                              
hematoma, calcificação do hematoma,                                  
retração muscular.

• Posição viciosa intra-uterina                                                    
levando ao torcicolo. 
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• Quadro Clínico:

– No período neonatal - presença de oliva pétrea no 
esternodeidomastóideo do lado afetado.

– Na infância - posicionamento vicioso da cabeça, voltada para o 
lado afetado do esterno-deidomastóideo, assimetria craniofacial. 
Não mais se observa a oliva palpável nessa fase, mas um 
acentuado encurtamento muscular.

• Tratamento

– Conservador no Período Neonatal 

– Fisioterapia.

– Injeções de hialuronidase na oliva. 

– Cirúrgico na Infância: Desinserção do        
músculo na   região esternoclavicular

– Fisioterapia complementar. 
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3. HIPERTROFIAS GANGLIONARES CERVICAIS DE 
ORIGEM INFECCIOSA

As formações ganglionares: causa mais comum de tumores 
cervicais. 

Agudas: Bacteriana (Staphylococcus aureus e Streptococcus 
haemolyticcus), na orofaringe, ouvidos, pele, olhos etc. 

– Quadro Clínico:
Hipertrofia ganglionar dolorosa, febre, aumento da temperatura 

local, às vezes com flutuação local.

– Investigação: Acompanhamento .

– Tratamento: Antibióticos e antiinflamatórios. 
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Crônicas
Várias causas, todas de longa duração: 

– Tuberculose, Lues, Blastomicose, Toxoplasmose, 
Mononucleose Infecciosa, Infecção HIV, Arranhadura de 
gato 

– Investigação: hemograma, IgG toxoplasose, IgM 
mononucleose, PPD, Sorologia Lues e HIV, Rx Tórax, 
Punção por agulha e excisão

– Tratamento: específico
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• Diagnóstico

– Anamnese

– Exame físico

– Hemograma, VHS, PPD, IgG Toxoplasmose, IgM 
Mononucleose, Sorologia Lues e HIV, PPD.

– Rx tórax

– Ultra-som com dopller

– Tomografia

– Punção biópsia

– Biópsia excisional
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HIPERTROFIAS GANGLIONARES INESPECÍFICAS

– Cerca de 90% : linfoadenite crônica inespecífica, sendo o 

tratamento realizado por meio de sintomáticos.

– Importante. Qualquer hipertrofia ganglionar cervical pós-infecção 

respiratória ou não, que persista por mais de um mês após o 

desaparecimento da mesma, deve ter seu diagnóstico esclarecido, 

biopsiada e analisada anatomopatologicamente pois, além das 

possibilidades infecciosas, a hipótese de um tumor deverá ser 

descartada.
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III. Neoplasias

1. Tumores da tireóide: 

– São tumores raros na criança 

– Carcinoma é o tumor mais comum. 

– Fatores predisponentes:e bócio                                                               

endêmico e radioterapia prévia da                                             

região cervical.

– Classificação:

• papilar, folicular, sólido, anaplásico, 

• linfossarcoma. 

Tratamento :  tireoidectomia.
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2. TERATOMAS

– Tumores originários dos três folhetos embrionários 

– Consistência sólida, cística ou mista, que podem dar compressão 

extrínseca das estruturas do pescoço. 

– Podem apresentar calcificações intratumorais detectadas ao raio X 

e ultra-sonografia. O tratamento é cirúrgico.

3. DOENÇA DE HODGKIN

– Neoplasia maligna do sistema linfático, caracterizada pela 

presença de células de Reed-Sternberg .

– 80% das crianças portadoras de Hodgkin apresentam como 

primeiro sinal : linfonodos aumentados cervicais e 

supradaviculares. 
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4. LINFOMA NÃO-HODGKIN

– 30% dos linfomas não-Hodgkin:  linfonodos da região cervical.

– Mais comuns em meninos. 

– Existe aumento progressivo, não-doloroso, geralmente em cadeias 

linfáticas cervicais anteriores.

5. METÁSTASES GANGLIONARES

– Tumor detectados primariamente por metástases na região 

cervical,

– Carcinoma da tireóide, o neuroblastoma, os rabdomiossarcomas,  

histiocitose e as  leucemias. 


