Avaliação das Massas Cervicais Pediátricas
Grace E. Snow, Hemi Thaker e Kevin D. Pereira

As massas cervicais palpáveis são comuns em pacientes pediátricos. Em uma
casuística, 44% das crianças menores de seis anos apresentavam linfadenopatia de
cabeça e pescoço, em uma consulta pediátrica rotineira.1 A massa cervical pode ser
congênita/de desenvolvimento, infecciosa/inflamatória ou neoplásica na sua etiologia. Embora as massas cervicais em um paciente adulto devam ser consideradas
malignas até que se prove o contrário, a maioria das massas pediátricas cervicais
são benignas e aproximadamente 10% delas são malignas.2 Em muitos casos, o
médico pode usar a história e o exame físico para identificar a etiologia da massa. Testes laboratoriais específicos e estudos de imagem são úteis. É importante
identificar os pacientes que podem ser tratados com segurança e espera vigilante,
evitando o uso excessivo de testes diagnósticos.
História e Exame Físico
Período
As massas decorrentes de problemas de desenvolvimento podem-se apresentar
ao nascimento, ou logo após, mas podem também surgirem no decorrer da vida,
com crescimento ao longo do tempo ou por infecções recorrentes. As massas novas
e dolorosas, com crescimento rápido, são provavelmente infecciosas. A linfadenopatia cervical >2cm, que persiste por mais de quatro a seis semanas, sem resposta à
antibioticoterapia, necessita de investigação detalhada para identificação da causa,
permanecendo, no diagnóstico diferencial, a possibilidade de malignidade. É útil ter
um protocolo ou algoritmo na suspeita de linfadenopatia (Figura 1).
Localização
A localização da massa fornece pistas para sua etiologia. Os cistos do ducto
tireoglosso apresentam-se como massas cervicais, na linha média, que se elevam
com a protrusão da língua. Os cistos dermoides apresentam-se frequentemente
nas regiões medial ou submental do pescoço e movem-se com a pele sobrejacente. As massas cervicais laterais incluem anomalias das fissuras branquiais
e fibromatosis colli. As massas supraclaviculares são motivos de preocupação
quanto à malignidade. (Figura 2).
Exposições
O conhecimento da história de exposição de um paciente, pode orientar os
testes diagnósticos. A Bartonella henselae deve ser considerada em pacientes com
história de exposição a gatos.3 Viagens para países em desenvolvimento, ou a exposição a contatos com doenças, podem levantar suspeitas de tuberculose. As micobactérias atípicas devem ser consideradas em crianças pequenas em áreas rurais,
com exposição ao solo e à água4 (ver Capítulo 6, Seção de Orelha neste Manual
- Mycobacterium avium-intracellulare: uma etiologia rara de otite média na infância). A exposição à fenitoína pode causar linfadenopatia induzida por fármacos,
que geralmente tem resolução, com a descontinuidade desta.5
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Figura 1. Algoritmo para abordagem de criança com linfadenopatia cervical.
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Diagnóstico por Imagem
Os exames de imagem
são úteis na identificação de
massas cervicais infecciosas
que requerem conduta cirúrgica e no diagnóstico de massas
cervicais congênitas e neoplásicas. Nem todas as massas
cervicais pediátricas requerem
exames de imagem. Pacientes
com sete meses ou mais com
massa cervical com evolução
de < 3 dias e sem flutuação
ao exame, provavelmente não
terão achados de imagem que
alterem o tratamento.6
Quando os exames de
Figura 2. Adolescente com linfadenopatia nas regiões cer- imagem forem justificados,
vical baixa e supraclavicular
o Colégio Americano de Ra-

110

!

XVI Manual de OtOrrInOlarIngOlOgIa PedIátrIca da IaPO

diologia (American College of Radiology - ACR) considera o ultrassom como a
modalidade de imagem mais apropriada para o exame das massas cervicais pediátricas.7 A ultrassonografia não expõe os pacientes à radiação, é útil para diferenciar
massas císticas de sólidas, podendo ser usada para realizar aspiração por agulha
fina com visualização em tempo real. No entanto, é dependente do cirurgião e
menos útil para avaliar as relações anatômicas, no planejamento cirúrgico, em
comparação com outras modalidades de imagem.
A tomografia computadorizada (TC) com contraste intravenoso é a segunda
modalidade de imagem mais apropriada, de acordo com o ACR. Pode ser obtida rapidamente e permite uma boa visualização da massa em relação a outras estruturas
anatômicas. É útil para o planejamento cirúrgico e se houver suspeita de malignidade ou abscesso profundo no pescoço. No entanto, expõe o paciente a aproximadamente 0,3 a 3 millisieverts de radiação. Um grande estudo de coorte retrospectivo
mostrou que um milisio de radiação aumenta o risco de leucemia em 3,6% e tumor
cerebral em 2,3% durante 10 anos, em crianças menores de 10 anos8. A TC com
contraste não deve ser usada em pacientes com suspeita de malignidade da tiróide,
pois o contraste contém iodo e pode interferir na terapia com iodo radioativo.
O ACR classifica a ressonância magnética (RM) como a terceira modalidade
de imagem mais apropriada. Não expõe os pacientes à radiação, sendo útil para
visualizar tecidos moles e para avaliar suspeitas malformações vasculares ou massas com um componente intracraniano. A sedação ou a anestesia geral podem ser
necessárias devido ao maior tempo do exame.
Massas Congênitas e de Desenvolvimento
Anomalias Branquiais
Anomalias branquiais incluem cistos de fendas branquiais, seios, fístulas e remanescentes cartilaginosos. Correspondem a aproximadamente 1/3 das
massas cervicais congênitas.2 Uma fístula comunica-se, tanto com a mucosa das
vias aéreas superiores, quanto com a pele. Um seio comunica-se com a pele ou a
mucosa. Um cisto tem um revestimento epidérmico, mas não se comunica com
a pele ou com a mucosa. Os cistos apresentam-se de maneira típica, ao final da
infância ou início da idade adulta, como massas endurecidas, flutuantes, não
responsivas, que aumentam de tamanho, após pequenos traumas ou infecções,
enquanto os seios e as fístulas apresentam-se mais cedo na infância. 9 Acreditase que eles resultem de tecido epitelial aprisionado durante o desenvolvimento
do aparelho branquial embrionário. Uma anomalia branquial localiza-se profundamente, em relação aos derivados embrionários associados de seu arco, e
superficial aos derivados do arco seguinte.
As primeiras anomalias da fenda branquial são raras e ocorrem perto do
ângulo da mandíbula. Os cistos de fenda branquiais do tipo I contêm apenas
ectoderme, são laterais ao nervo facial e representam a duplicação do conduto
auditivo externo. As anomalias de fenda branquial tipo II contêm ectoderma e
mesoderma, podem ser laterais ou mediais ao nervo facial e representam uma
duplicação do conduto auditivo externo membranoso e do pavilhão auricular.10
Devido à proximidade do nervo facial, pode ser necessária uma parotidectomia
para a excisão (Figura 3 A, B).
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Figura 3 A.(esquerda) Fístula da primeira fenda branquial. Figura 3 B. (direita) Excisão de
fístula com parotidectomia superficial.

As anomalias da segunda fenda branquial constituem 95% de todas as anomalias da fenda branquial. Contêm uma abertura interna na fossa tonsilar, passam
entre a carótida externa e interna e têm uma abertura externa ao longo da borda anterior do esternocleidomastoideo. Cistos podem ocorrer em qualquer lugar ao longo
do curso do segundo aparelho branquial, e estão comumente localizados abaixo do
ângulo da mandíbula, anterior ao esternocleidomastoideo.11
As anomalias da terceira
e quarta fendas branquias são
raras. Os pacientes geralmente
apresentam tireoidite supurativa, pois essas anomalias são caracterizadas por comunicações
do seio piriforme com a glândula tireoide (Figura 4). Uma fístula da terceira fenda branquial
teria uma abertura externa próxima à porção média ou inferior
da borda anterior do esternocleidomastoideo, passaria superFigura 4. Anomalia da quarta fenda branquial, apresen- ficialmente ao nervo laringeo
tando-se como abscesso tireoideano
superior e teria uma abertura
interna no seio piriforme lateral superior. Uma fístula da quarta fissura branquial
teoricamente teria uma abertura externa na porção inferior do esternocleidomastoideo, passaria mais profundamente em relação ao nervo laringeo superior e superficialmente ao nervo laringeo recorrente, e teria uma abertura interna no ápice
do seio piriforme. A maioria das anomalias do quarto ramo estão localizadas no
lado esquerdo e apresentam tireoidite supurativa. Uma fístula completa da quarta
fenda branquial teoricamente teria um componente torácico que passaria inferiormente em relação ao arco aórtico à esquerda ou à subclávia à direita. No entanto,
uma fístula completa da quarta fenda branquial não foi relatada na literatura.12
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A ultrassonografia de um cisto de fenda branquial mostra uma estrutura
cística nitidamente demarcada, com paredes imperceptíveis e ecogenicidade variável.13 A TC e a RM mostram massa cheia de fluido, nitidamente circunscrita,
que não aumenta com o contraste. Ao exame anátomo-patológico, os cistos de
fenda branquiais consistem de um cisto revestido de epitélio, preenchido com
material mucoide.11
Após o tratamento com antibióticos, se o cisto estiver infectado agudamente, as anomalias das fendas branquiais são tratadas com excisão para confirmar
o diagnóstico e prevenir infecções recorrentes.9 Em alguns casos, os tratos do
seio piriforme relacionados às anomalias da terceira e quarta fendas branquiais
podem ser tratados com cauterização endoscópica com nitrato de prata. 14
Cistos do ducto tireoglosso
Os cistos do ducto tireoglosso são causados pela persistência do trato que
permite a descida embriológica da tireoide, a partir do forame cego, na base da língua até o pescoço. Eles são, de modo típico, encontrados na altura de dois centímetros da linha média e se elevam com a protrusão da língua (Figura 5). Cinquenta
por cento deles são diagnosticados antes dos vinte anos.
Como os cistos de fenda
branquial, os cistos do ducto tireoglosso aparecem como uma estrutura cística na imagem. Aproximadamente 50% dos cistos do
ducto tireoglosso contêm tecido
tireoidiano, e em 1% dos pacientes o cisto do ducto tireoglosso
contém o único tecido tireoidiano
que é funcional. A ultrassonografia da tireoide no pré-operatório é
essencial para confirmar que o tecido tireoidiano está presente no
local normal. Aproximadamente
1% dos cistos do ducto tireoglosso contém um componente maFigura 5. Cisto do ducto tireoglosso como massa na liligno, que geralmente é o câncer
nha média do pescoço
papilar de tireoide.15,16
Os cistos do ducto tireoglosso são excisados pelo procedimento de Sistrunk,
no qual a porção média do osso hióide é extraída com o cisto. Há uma taxa de recidiva de 10% em pacientes pediátricos submetidos ao procedimento de Sistrunk.
A taxa de recorrência é maior, se o paciente tiver um histórico de infecções, ou se
o cisto estiver infectado no momento da cirurgia. Se o cisto for extirpado sem a
porção do osso hióide, as taxas de recorrência são de 20 a 50%.17
Cistos Tímicos
O timo desenvolve-se a partir da terceira bolsa faríngea. Os cistos tímicos
podem ser encontrados em qualquer lugar ao longo do caminho de descida do
timo, desde o pescoço até o mediastino. Apresentam-se comumente como massas
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cervicais inferiores esquerdas com um aumento lento, adjacentes ao seio piriforme
ou apenas caudais à glândula tireoide. Como os cistos de fenda branquial e os cistos
do ducto tireoglosso, podem apresentar-se como um inchaço doloroso se ficarem
infectados, e aparecem como uma estrutura cística nos estudos de imagem. Histologicamente, a presença de corpúsculos de Hassall, encontrados no tecido tímico normal, confirma o diagnóstico. O tratamento recomendado é a excisão cirúrgica.18,19
Teratomas e Dermoides
Os teratomas contêm ectoderma, mesoderma e endoderma, enquanto os
dermoides contêm apenas ectoderma e mesoderma. Apenas 3,5% dos teratomas
e 7% dos dermoides ocorrem na cabeça e no pescoço. Os teratomas comumente
apresentam-se como massas cervicais firmes, enquanto os dermoides geralmente
ocorrem como massas cervicais ou submentais, na linha média, movendo-se com
a pele sobrejacente. Grandes teratomas e dermoides podem ser diagnosticados
no período pré-natal, e procedimentos de tratamento intraparto ex-útero podem
ser necessários para o nascimento de bebês com compressão significativa das
vias aéreas. A abordagem é com excisão cirúrgica completa.20-22
Hemangiomas e Malformações Vasculares
Os hemangiomas infantis são habitualmente ausentes ao nascimento, desenvolvem-se nas semanas a meses após o nascimento como massa compressível vermelha
ou azulada, e passam por uma fase proliferativa seguida de involução. Eles são de
origem endotelial e expressam Glut-1, um marcador de células endoteliais. Aproximadamente 50% involuem até os cinco anos de idade. A maioria pode ser tratada
de forma conservadora, no entanto, a intervenção é necessária em cerca de 10% dos
casos, devido à obstrução das vias aéreas, comprometimento da visão, sangramento,
necrose da pele ou coagulopatia devido ao consumo de plaquetas. O propranolol é
a modalidade de tratamento inicial preferida para os hemangiomas infantis. O propranolol foi usado para tratar insuficiência cardíaca de alto débito em um grupo de
crianças com hemangiomas infantis e
descobriu-se acidentalmente que causa
a involução destes. Um estudo randomizado controlado mostrou que 60% das
crianças tratadas com propranolol tiveram resolução completa ou quase completa de hemangioma aos seis meses,
em comparação com 4% dos pacientes
no grupo placebo. Outros tratamentos
incluem corticosteroides sistêmicos, terapia com laser e excisão cirúrgica.23,24
As malformações vasculares estão
presentes ao nascimento, crescem com
a criança e não involuem. Elas são divididas em baixo fluxo (malformações
capilares, venosas e linfáticas, Figura 6)
e alto fluxo (malformações arteriovenosas e arteriais).25 As malformações
Figura 6. Malformação linfática cervical direita
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linfáticas macrocísticas do pescoço, antigamente denominadas higromas císticos, são tipicamente encontradas no triângulo posterior e estão associados a
uma anormalidade cromossômica em cerca de 65% dos casos, mais comumente
Turner e síndrome de Down.26 As malformações vasculares podem ser tratadas
com injeção de agentes esclerosantes como etanol, doxiciclina ou OK-432, que
é derivado do Streptococcus pyogenes. Outras opções de tratamento incluem
embolização e excisão cirúrgica.
Torcicolo Congênito
O torcicolo congênito, também conhecido como fibromatosis colli, é uma
massa indolor do músculo esternocleidomastoideo, que acredita-se estar relacionada a um trauma do nascimento ou a uma isquemia muscular. Apresenta-se geralmente entre uma a oito semanas de idade, aumenta de tamanho e regride ao longo
de vários meses. A ultrassonografia mostra aumento heterogêneo difuso do músculo
afetado comparado ao contralateral. A histologia mostra tecido fibroso denso com
músculo atrófico. É importante reconhecer essa condição com base na história e no
exame físico, pois ela deve ser conduzida conservadoramente com exercícios de
movimentação ativos e passivos para evitar o desenvolvimento de contraturas.27,28
Massas Infecciosas e Inflamatórias
Infecções Virais
A infecção viral é a causa mais comum de linfadenopatia cervical em crianças. Geralmente é bilateral e pode ser causada por infecções do trato respiratório
superior, como adenovírus, rinovírus e enterovírus. O vírus Epstein-Barr pode
causar linfadenopatia significativa, bem como hipertrofia tonsilar e esplenomegalia, e pode ser diagnosticado pelos títulos de exames sorológicos para o vírus.
O citomegalovírus é geralmente assintomático em crianças, mas cerca de 10%
dos casos podem apresentar-se de forma semelhante ao vírus Epstein-Barr. A
infecção pelo HIV pode manifestar-se com linfadenopatia, além de febre, perda
de peso e suscetibilidade a outras infecções.29
Infecções Bacterianas
A linfadenite supurativa é tipicamente unilateral e frequentemente existe
uma história de infecção respiratória superior prévia, faringite, otite média ou
infecção da pele. Em séries de casos, 70-80% dos casos de linfadenite supurativa são causados por Staphylococcus aureus ou Streptococcus pyogenes, e uma
minoria deles é causada por anaeróbios, frequentemente no contexto de uma
infecção dentária. 30,31 Entre 70-80% dos casos ocorrem em crianças menores de
cinco anos. Os pacientes clinicamente estáveis, sem evidências de comprometimento das vias aéreas, geralmente podem ser tratados com antibióticos orais
ou intravenosos. Os pacientes mais jovens são mais propensos a necessitar de
drenagem cirúrgica. 32 A antibioticoterapia deve ser escolhida com base nos
padrões locais de resistência aos antibióticos. A incidência de Staphylococcus
aureus resistente à meticilina (methicillin-resistant S.aureus - MRSA) adquirida na comunidade em crianças com linfadenite supurativa está aumentando.
Aproximadamente 30% dos Staphylococcus aureus isolados foram MRSA em
várias séries de estudos recentes. 30,31
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A doença da arranhadura do
gato é causada pela bactéria Bartonella henselae e deve ser suspeitada
em crianças com febre e linfonodos
aumentados, que se desenvolvem de 1
a 3 semanas após um arranhão de gato
ou outra exposição a estes. O diagnóstico pode ser confirmado pela sorologia. Embora a maioria dos casos de
doença da arranhadura do gato irá ter
resolução espontanea, o tratamento
com azitromicina resulta em uma remissão mais rápida dos sintomas. 3,33
As micobactérias não tuberculosas, como o Mycobacterium Figura 7. Infecção por Mycobacterium atípica,
não tuberculosa com pele de coloração violácea .
avium-intracellulare, Mycobacterium scrofulaceum e Mycobacterium
kansasii, são encontradas no solo e na água e podem causar adenopatia cervical,
tipicamente em crianças imunocompetentes com idades entre 1 e 5 anos. As infecções ocorrem por meio de exposições ambientais e acredita-se que haja pouco
ou nenhum risco de transmissão de pessoa para pessoa.4 A descoloração cutânea
violácea, a pele adelgaçada e a drenagem dos tratos sinusais podem ser vistos
(Figura 7). A taxa de cura com remoção cirúrgica é maior que 90%, enquanto a
taxa de cura com antibioticoterapia utilizando-se a claritromicina e a rifabutina,
foi de 66%, em um estudo randomizado. 34
A incisão e a drenagem não devem ser realizadas, pois há um alto risco de
recorrência.
Sialadenite
Infecções virais ou bacterianas podem causar a sialadenite. A caxumba, uma
doença viral, causa inchaço doloroso das glândulas parótidas. As glândulas submandibular e sublingual também podem ser afetadas. As complicações incluem
perda auditiva, orquite e meningite. O tratamento é de suporte, incluindo analgesia
e hidratação.
Desidratação e doença sistêmica aguda ou crônica aumentam o risco do desenvolvimento de sialadenite bacteriana. O Staphylococcus aureus é o patógeno mais comum. Cepas de Streptococcus e Haemophilus influenzae também são encontradas. Os
sintomas incluem inchaço, sensibilidade e drenagem purulenta do ducto da glândula
envolvida. O tratamento é feito com antibióticos orais ou intravenosos, sialogogos,
hidratação e massagem da glândula. 35
Neoplasias
As neoplasias benignas da cabeça e pescoço incluem lipomas, adenomas da
tiróide, neurofibromas e adenomas pleomórficos.
Aproximadamente 10% das massas cervicais pediátricas são malignas. Crianças com sintomas constitucionais “B” (febre, sudorese noturna, perda de peso),
linfadenopatia supraclavicular, linfonodos com mais de 2 centímetros, linfonodos
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que não respondem à antibioticoterapia ou gânglios linfáticos que persistem por
mais de quatro a seis semanas devem ser trabalhadas para malignidade. A malignidade cervical pediátrica mais comum é o linfoma de Hodgkin. Outras neoplasias
malignas que podem apresentar-se como uma massa cervical pediátrica incluem
linfoma não-Hodgkin, carcinoma de tireoide, neoplasias de glândulas salivares,
carcinoma nasofaríngeo e neuroblastoma. 36-38
Sumário
As massas cervicais são comuns em pacientes pediátricos, e a história e o
exame físico são geralmente suficientes para o diagnóstico. O ultrassom geralmente é a escolha inicial apropriada de imagem. As massas cervicais congênitas são
tipicamente tratadas com remoção cirúrgica, exceto para hemangiomas infantis,
malformações vasculares e torcicolo congênito. A infecção viral é a causa mais
comum de linfadenopatia em crianças. A linfadenite supurativa é mais frequentemente causada pelo Staphylococcus aureus ou Streptococcus pyogenes, e a incidência de MRSA está aumentando. Em pacientes estáveis, sem comprometimento
das vias aéreas, um teste para avaliar a sensibilidade dos antibióticos é importante,
antes de realizar a incisão e a drenagem. As neoplasias malignas são responsáveis
por cerca de 10% das massas cervicais pediátricas, e o linfoma é a neoplasia cervical pediátrica mais comum.
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