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Introdução: As doenças da tireóide são muito prevalentes e a exclusão de malignidade e indicação cirúrgica podem se tornar um 
desafio. Neste contexto, o estudo das características dos pacientes submetidos à cirurgia da tireóide é muito importante. 
Objetivos: Analisar o perfil dos pacientes submetidos à tireoidectomia no Hospital de Clínicas de Porto Alegre, no período de 
janeiro de 2006 a outubro de 2010. Materiais e métodos: Foram revisados prontuários dos pacientes submetidos a  
tireoidectomia por qualquer causa na equipe Alceu Migliavacca, no Hospital de Clínicas de Porto Alegre, no período de janeiro de 
2006 a outubro de 2010. Resultados: No período estudado, foram revisados prontuários de 453 pacientes consecutivos 
submetidos à cirurgia da tireóide. A média de idade foi de 51,0 anos (10-83 anos), sendo 84,7% mulheres (128 mulheres e 23 
homens). O motivo da cirurgia foi suspeita de malignidade (74 pacientes, 49%), seguida de sintomas compressivos por bócio 
volumoso (41 pacientes, 27,1%), neoplasia diagnosticada (22 pacientes, 14,6%), hipertireoidismo (15 pacientes, 9,9%) e 
estética (8 pacientes, 5,3%). Entre os tipos de cirurgia da tireóide, foram realizadas 92 tireoidectomias totais (60,9%), 34 
tireoidectomias totais com esvaziamento ganglionar (22,5%), 22 tireoidectomias parciais (14,6%) e 2 lobectomias (1,3%).  

 

Conclusão e Discussão: O perfil dos pacientes submetidos a cirurgia da tireóide no Hospital de Clínicas de Porto Alegre é 
semelhante à descrita na literatura nos países ocidentais: predomínio de mulheres e pacientes entre a quarta e a quinta décadas 
de vida. Da mesma forma, a indicação das tireoidectomias no Hospital de Clínicas de Porto Alegre coincide com a de outros 
centros de referência em cirurgia da tireóide.  




