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Tratamento do Carcinoma Papilar da Tiróide 

 

Resumo 

O carcinoma papilar da tiróide é a mais frequente neoplasia maligna da tiróide. Tem um bom 

prognóstico global, com elevada taxa de sobrevida e baixa taxa de mortalidade. A incidência tem 

aumentado nas últimas décadas, muito devido à maior utilização da ultrassonografia e à biópsia 

aspirativa de agulha fina, com aumento marcado na deteção de tumores com tamanho inferior a 2 cm. 

A principal via de disseminação é linfática, afetando inicialmente os gânglios linfáticos do 

compartimento cervical central. Existem, contudo, casos de metastização inicial para o compartimento 

cervical lateral ou mediastínico. Normalmente, o diagnóstico é feito através da avaliação ecográfica e 

da biópsia aspirativa de agulha fina do nódulo tumoral. 

A controvérsia atual tem que ver com a extensão da cirurgia inicial, mais precisamente com a extensão 

do esvaziamento ganglionar. O esvaziamento dos compartimentos ganglionares afetados é consensual, 

contudo o esvaziamento profilático dos gânglios do compartimento central é controverso. Apesar de 

alguns estudos demonstrarem que a presença de metástases ganglionares afeta o prognóstico do 

paciente, existe falta de evidência suficiente de que o esvaziamento ganglionar profilático do 

compartimento central tenha impacto significativo na melhoria das taxas de sobrevida e de 

mortalidade dos pacientes. Defensores desta abordagem afirmam a redução das taxas de recorrência 

loco-regional, com impacto no prognóstico e morbilidades cirúrgicas aceitáveis associadas ao 

procedimento, quando realizado por cirurgiões experientes. 

Palavras-chave: tiróide; carcinoma papilar; tiroidectomia; iodo radioativo. 

 

Abstract 

The papillary thyroid carcinoma is the most common malignancy of the thyroid. It has a good global 

prognosis, with high rate of survival and low rate of mortality. The incidence increased in the past 

decades, due to greater use of ultrassonography and also to the fine needle aspiration biopsy, resulting 
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in a greater increase detection of tumors with size less than 2 cm. The preferential metastatic pattern is 

the lymphatic way, with primary involvement of cervical central compartment lymph nodes. 

Nevertheless, there are cases of primary metastases in the cervical lateral or mediastinal. Diagnosis is 

usually achieved with ultrassonographic evaluation and fine needle aspiration biopsy of the tumor 

nodule.  

The actual controversy lies in the extension of initial surgery, more specifically on the extension of 

lymph node dissection. Dissection of affected lymph node compartments is consensual; however 

prophylactic dissection of central compartment lymph nodes is controversial. Even though some 

studies reports that presence of lymph node metastasis affects patient’s prognosis, there’s lack of 

sufficient evidence that prophylactic procedure to significantly improve survival and mortality rates of 

patients. Defenders of this approach claim reduction of local and regional recurrence rates, with 

significant impact of prognosis and acceptable surgical morbidities associated to the procedure, when 

performed by experienced surgeons. 

Keywords: thyroid; papillary carcinoma; thyroidectomy; radioactive iodine. 
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Introdução 
 

O carcinoma papilar da tiróide (CPT) é a neoplasia mais frequente da tiróide, correspondendo a cerca 

de 85-90% das neoplasias da tiróide. [1, 2] A incidência anual em diferentes regiões geográficas varia 

entre 0,5-10 casos por 100 000 habitantes. O prognóstico geral do CPT é bom, com taxa de sobrevida 

global a 10 anos de 80-95% e taxa de mortalidade devido à progressão da doença de cerca de 5%. O 

CPT é raro na infância e adolescência, aumentando a incidência com a idade do adulto e sendo 2-4 

vezes mais frequente nas mulheres. [3, 4] A incidência tem vindo a aumentar nos países 

desenvolvidos, tendo-se verificado um aumento de 2,9 vezes de 1973 a 2002 nos EUA, com 49% a 

dever-se a tumores com tamanho igual ou inferior a 1 cm e 87% devido a tumores com tamanho igual 

ou inferior a 2 cm. O aumento de deteção de tumores de pequenas dimensões, em conjunto com o 

reservatório de casos subclínicos de CPT, indica que o aumento de incidência se deve ao aumento de 

detecção de doença subclínica, ao invés de um verdadeiro aumento da incidência de CPT. [5]  O CPT 

está frequentemente associado a síndromes raras como a Polipose Adenomatosa Familiar, a Síndrome 

de Gardner e a Doença de Cowden. Cerca de 3% dos casos de CPT são casos familiares. [3, 6] 

A radiação externa da cabeça e pescoço, especialmente durante a infância, aumenta o risco de 

desenvolvimento de CPT. O aumento da incidência do CPT nas crianças das Ilhas Marshall, após teste 

de bombas nucleares, e das regiões próximas de Chernobyl, após o acidente da central nuclear, sugere 

que os isótopos do iodo radioativo têm um efeito carcinogénico na tiróide, predispondo à ocorrência 

de mutações suscetíveis para o desenvolvimento tumoral. [3, 7] Alterações genéticas envolvendo a via 

de sinalização intracelular da MAPK (mitogen-activated protein kinase), como as mutações BRAF, 

RAS e os rearranjos RET/PTC, são frequentemente encontradas no CPT. As mutações mais frequentes 

são as da BRAF, em especial a mutação BRAFV600E, que está presente em cerca de 30-80% dos CPT. 

Menos frequentemente, está presente o rearranjo RET/PTC (20%) e, mais raramente, as mutações dos 

genes RAS (10%). [1, 8] 

Apesar de o CPT poder metastizar pela via hematógenea, afetando preferencialmente os ossos e os 

pulmões, a via preferencial de metastização é a linfática, afetando os gânglios linfáticos cervicais. O 

CPT apresenta-se frequentemente como nódulo assintomático da tiróide, podendo a metastização 
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cervical ou à distância ser o primeiro sinal da doença. Sintomas como a rouquidão, disfagia, tosse e 

dispneia sugerem doença em estado avançado. A avaliação é feita através da palpação tiroideia, 

podendo ser utilizada a ultrassonografia e a biópsia aspirativa de agulha fina, guiada ou não por 

ultrassonografia. [3] 

O bom prognóstico geral do CPT deve-se ao seu comportamento pouco agressivo, à eficácia do 

tratamento, que inclui a cirurgia para remoção do tecido tumoral, a terapia adjuvante com iodo 

radioativo, e ao follow up com avaliação dos níveis séricos de tireoglobulina, ultrassonografia e 

cintigrafias com iodo radioativo. [4, 9] Existe consenso crescente que o tratamento cirúrgico deve 

incluir a tiroidectomia total, contudo persiste a controvérsia na extensão do esvaziamento ganglionar a 

ser realizado na cirurgia inicial. [10] 

O objetivo deste trabalho é realizar uma revisão atualizada sobre os princípios, opções e métodos 

terapêuticos do carcinoma papilar da tiróide. 
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Métodos 

Pesquisa Bibliográfica 

A pesquisa bibliográfica foi realizada na base de dados online da PubMed 

(http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/), utilizando o descritor: “papillary thyroid cancer” OR 

“papillary thyroid carcinoma”, tendo a pesquisa sido limitada a artigos publicados de 1 de janeiro de 

2009 a 12 de dezembro de 2011. Resultaram 921 artigos, tendo sido selecionados 34. Foi também 

realizada uma pesquisa na base de dados online da ISI - Web of Knowledge, com o mesmo descritor, 

limitando a pesquisa a artigos publicados de 1995 a 2011 e ordenando a pesquisa pelo número de 

citações de cada artigo. Do total de 22 418 artigos, foram selecionados 12. Utilizou-se um livro de 

texto, devidamente referenciado, e 1 artigo que não constava da pesquisa, mas com informação 

importante para o trabalho. 

Critérios de elegibilidade 

Para selecionar os artigos com maior interesse para esta revisão, incluíram-se artigos com informação 

sobre os princípios e opções de tratamento do carcinoma papilar da tiróide. A seleção foi feita com 

base na leitura do título e abstract. 

Os critérios de inclusão utilizados foram: artigos publicados dentro dos limites temporais referidos 

acima; redigidos em língua inglesa ou portuguesa; estudos com dados apropriados sobre o tratamento 

do CPT. Foram excluídos artigos sem acesso ao texto integral; que estivessem fora da temática desta 

revisão; artigos de casos clínicos. Na pesquisa da ISI - Web of Knowlegde foram excluídos os artigos 

que tivessem um número de citações inferior a 20.  
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Padrão de disseminação 
 

Os primeiros locais de metastização do CPT são os gânglios linfáticos dos compartimentos centrais e 

laterais do pescoço. A metastização ganglionar é comum no CPT, atingindo cerca de 30-80% dos 

doentes. Os gânglios linfáticos cervicais são agrupados em grupos de cadeias ganglionares, com base 

na posição anatómica. O pescoço é dividido em 6 níveis de grupos ganglionares, que correspondem 

aos compartimentos central (nível VI) e lateral (níveis I a V). [11] O compartimento central é limitado, 

superiormente, pelo osso hioide, lateralmente, pelas artérias carótidas, anteriormente, pelo folheto 

superficial da fáscia cervical profunda e, posteriormente, pelo folheto profundo da fáscia cervical 

profunda. A tiróide localiza-se numa zona inferior do pescoço, perto da abertura torácica, e a 

drenagem linfática é contígua com o mediastino antero-superior, que é acessível pela abordagem 

cervical. O limite inferior deste compartimento é a artéria inominada (braquiocefálica) à direita e o 

plano correspondente à esquerda. A utilização deste limite inferior implica que sejam incluídos, neste 

compartimento, os gânglios mediastínicos antero-superiores, referidos, frequentemente, como o nível 

VII. O compartimento central contém os gânglios pré-traqueais, os paratraqueais, os pré-cricoides (de 

Delphian), os peritiroideus, os adjacentes ao longo do nervo laríngeo recorrente e os mediastínicos 

antero-superiores. [9, 12] O compartimento lateral é limitado, superiormente, pelos nervos hipoglosso 

e acessório, inferiormente, pela veia subclávia e, lateralmente, pelo músculo trapézio. Este 

compartimento inclui os gânglios submentonianos e submandibulares (nível I), os gânglios jugulares 

superiores, médios e inferiores (níveis II, III e IV respetivamente) e os gânglios cervicais posteriores 

(nível V). [13, 14] 

O padrão de metastização das células tumorais inicia-se para os gânglios linfáticos peritiroideus, 

seguindo para os gânglios do compartimento central e progredindo depois para os gânglios do 

compartimento lateral e para os mediastínicos antero-superiores. [11, 15] Vários estudos 

demonstraram que o compartimento mais frequentemente afetado é o compartimento central, 

especialmente os gânglios pré-traqueais e os paratraqueais ipsilaterais, enquanto os gânglios 

mediastínicos antero-superiores e paratraqueais contralaterais ao tumor são menos frequentemente 

afetados dentro do compartimento central. Estes últimos são mais frequentemente afetados em casos 
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de tumores volumosos ou que atinjam o istmo da tiróide. [11, 16-18] Os níveis III e IV são os grupos 

ganglionares mais frequentemente afetados do compartimento lateral, seguido dos gânglios do nível II. 

Os gânglios dos níveis I e V são raramente afetados. [11, 13, 17, 19] A metastização dos gânglios do 

compartimento lateral sem envolvimento dos gânglios do compartimento central (“skip metastasis”) 

pode ocorrer, tendo sido descrita uma frequência de 9% e associada a tumores com localização na 

zona superior do lobo da tiróide. [11, 15, 20] Os tumores com esta localização são normalmente os 

únicos com drenagem linfática direta para o compartimento lateral, enquanto os restantes metastizam 

inicialmente para os gânglios linfáticos do compartimento central. [21]  
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Diagnóstico 
 

O CPT apresenta-se frequentemente como um nódulo tiroideu assintomático e a linfadenopatia 

cervical pode, por vezes, ser o primeiro sinal da doença. À palpação, o tumor é firme, com mobilidade 

durante a deglutição, não sendo possível distingui-lo de um nódulo benigno. Pode suspeitar-se de 

malignidade, se o nódulo encontrado for duro e irregular, com adenomegalia associada, sintomas 

compressivos presentes ou se existir história de crescimento progressivo do nódulo. [3] Para melhor 

avaliação do nódulo, utiliza-se a ultrassonografia e a biópsia aspirativa de agulha fina. Na avaliação 

por ultrassonografia do nódulo, as características suspeitas de malignidade são: presença de 

microcalcificações; hipoecogenicidade; vascularização aumentada; margens infiltrativas; altura maior 

do que largura na vista transversa. A biópsia aspirativa de agulha fina tem boa acuidade na avaliação 

do nódulo tiroideu e os resultados possíveis da análise citológica são: não diagnóstico; benigno; lesão 

folicular/suspeito para neoplasia folicular; suspeito para malignidade; e maligno. [22] A avaliação da 

presença da mutação BRAFV600E, juntamente com o resultado da citologia, aumenta a acuidade 

diagnóstica, diminuindo os resultados citológicos indeterminados. [1] 

As metástases ganglionares são um achado comum nos pacientes com CPT, podendo ser encontradas 

em 30-80% dos casos, e a frequência de micrometástases pode atingir os 90%. A avaliação de 

metástases dos gânglios linfáticos cervicais é feita através da palpação durante o exame físico e 

através da ultrassonografia. A ultrassonografia de alta resolução pode detetar metástases ganglionares 

não palpáveis de dimensões reduzidas (2 a 3 mm). [15] As características ecográficas sugestivas de 

metastização ganglionar são a perda do hilo adiposo, a forma arredondada, a hipoecogenicidade, 

alterações císticas, calcificações, presença de vascularização periférica e diâmetro superior a 1 cm. A 

confirmação do envolvimento ganglionar pode ser realizada por biópsia aspirativa de agulha fina 

guiada por ultrassonografia, com ou sem associação do doseamento de tireoglobulina no lavado da 

agulha de biópsia. [6, 22] A ultrassonografia apenas identifica 20-31% das adenopatias suspeitas, 

detetando apenas metade das metástases ganglionares encontradas durante a cirurgia. Isto pode dever-

se à interposição da tiróide durante a avaliação ecográfica pré-operatória. [22] Ito et al descreveram a 

avaliação por ultrassonografia da metastização ganglionar do compartimento central com sensibilidade 
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e valor preditivo negativo de cerca de 12% e 37%, respetivamente, enquanto a especificidade e o valor 

preditivo positivo foram aproximadamente de 98% e 92%, respetivamente. [23] A sensibilidade 

ecográfica para deteção de metástases ganglionares do compartimento cervical lateral pode atingir os 

94%, enquanto a sensibilidade para o compartimento central se situa entre os 53-55%. [15] Grant et al 

concluíram, no seu estudo, que, na avaliação dos gânglios do compartimento cervical lateral, a 

ultrassonografia apresentava sensibilidade de 75%, especificidade de 98% e valor preditivo positivo de 

91%. [10] Estes dados sugerem que a acuidade diagnóstica pré-operatória da ultrassonografia é 

superior na avaliação das metástases ganglionares do compartimento lateral em relação à do 

compartimento central. [22] A acuidade diagnóstica da ultrassonografia é influenciada pelo operador e 

o facto dos gânglios linfáticos do compartimento central estarem localizados mais profundamente e 

pouco acessíveis pode justificar esta discrepância na avaliação dos compartimentos ganglionares 

cervicais. Bae e tal, no seu estudo, verificaram que a ultrassonografia pré-operatória apenas detetou 

metástases ganglionares do compartimento central em 21,4% dos casos, resultando numa taxa de 

falsos negativos de 47,8%. [24] 

Meios complementares de diagnóstico como a TC, a RMN e a PET, podem ser utilizados para detetar 

metástases ganglionares, contudo as taxas de deteção são relativamente baixas (30-40%). Estes meios 

complementares parecem ter mais interesse na avaliação de metástases dos gânglios mediastínicos. A 

laringoscopia e a endoscopia podem ser utilizadas na avaliação de tumores de grandes dimensões, com 

crescimento rápido, localização retro-esternal ou invasivos, permitindo avaliar o envolvimento de 

tecidos extratiroideus. [6, 22]  
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Estadiamento e Prognóstico 
 

O prognóstico geral dos pacientes com CPT é favorável, com taxas de sobrevida a 10 anos superiores 

a 90%. [25] 

Existem vários sistemas de classificação para o estadiamento do CPT. Numa análise comparativa entre 

os diversos esquemas, que incluiu os sistemas EORTC, AGES, DeGroot’s, AMES e TNM, verificou-

se que o último era o mais satisfatório. A classificação TNM da American Joint Committee on Cancer 

(AJCC), foi adotada para evitar a heterogenicidade dos esquemas de classificação prognóstica na 

estratificação do risco dos pacientes. [26] É um sistema simples, de fácil interpretação e aceitação 

global, e que define com maior acuidade as subclasses dos pacientes com prognóstico menos favorável 

e que necessitam de terapia mais agressiva. [27] Este sistema baseia-se na avaliação de 3 

componentes. São eles a extensão do tumor primário (T), a presença de metastização ganglionar (N) e 

a presença de metástases à distância (M). Pode ser uma classificação clínica ou patológica (pTNM) 

quando os dados intraoperatórios e da análise patológica estão disponíveis. A classificação TNM para 

o CPT tem em conta a idade do paciente, sendo o único sistema que inclui as metástases ganglionares 

na estratificação do risco dos pacientes. [26, 27] A classificação, segundo a sétima edição do sistema 

TNM, está representada detalhadamente na Tabela 1. A classificação da componente T (tumor 

primário) pode ser subdividida em tumor solitário (s) ou em multifocal (m). [28]Em relação à 

metastização ganglionar, a presença de metástases nos gânglios linfáticos do compartimento lateral ou 

mediastínico superior corresponde a uma classificação mais avançada (N1b) do que a presença de 

metástases limitada ao compartimento central (N1a). [29] A idade do paciente influencia o 

estadiamento e respetivo prognóstico dos pacientes. Os pacientes com idade inferior a 45 anos são 

classificados no estadio I, independentemente da extensão tumoral (T) e do envolvimento ganglionar 

(N), e apenas são classificados no estadio II se houver metastização à distância (M1). [26] Por outro 

lado, os pacientes com idade igual ou superior a 45 anos são classificados em estadios mais avançados.  

Loh et al verificou, no seu estudo, com um follow up médio de 11,3 anos, que as taxas de recorrência 

da doença e de mortalidade eram, respetivamente: 15,4% e 1,7% no estadio I; 22% e 15,8% no estadio 
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II; 46,4% e 30% no estadio III e 66,7% e 60,9% no estadio IV. O risco relativo de recorrência, em 

comparação com o estadio I, é de 2,5 no estadio II, 5,6 no estadio III e 32 no estadio IV. [26] 

Os fatores de prognóstico do CPT globalmente descritos na literatura são a idade do paciente, o sexo, 

o tamanho tumoral, a extensão extratiroideia e as metástases à distância. As metástases ganglionares 

não são consensualmente consideradas como fator de prognóstico, estando apenas incluídas no sistema 

de estadiamento TNM. [6, 24, 30-32] Os pacientes do sexo masculino têm o dobro do risco de morte 

devido ao CPT comparativamente com os pacientes do sexo feminino. [33] Em relação à idade, 

Clayman et al verificaram, no seu estudo, que, nos pacientes com idade inferior a 45 anos, a taxa de 

sobrevida livre de doença foi de 99%, enquanto, nos pacientes com idade igual ou superior a 45 anos, 

a taxa rondou os 77%. [30] Estes dados apoiam a importância da idade como fator prognóstico, razão 

pela qual é integrada na maioria dos sistemas de estadiamento. A história familiar pode estar associada 

a pior prognóstico, pois os casos familiares de CPT têm maior tendência a serem multicêntricos. A 

associação de um pior prognóstico à extensão extraganglionar também é descrita. [6] Variantes 

histológicas como a esclerosante difusa, a de células altas, a de células colunares e tumores pouco 

diferenciados são descritos como mais agressivos, condicionando, possivelmente, um prognóstico 

mais desfavorável. [1, 7, 34] Yip et al descreveram a associação de tumores com a mutação BRAF com 

características de maior agressividade como a metastização ganglionar do compartimento central, a 

invasão angio-linfática e a extensão extratiroideia, podendo a presença desta mutação ser um fator de 

prognóstico emergente. [8] 

A idade inferior a 16 anos ou superior a 45 anos, o tamanho tumoral aumentado e a extensão tumoral 

extratiroideia são fatores preditivos associados a maior recorrência do tumor. [3, 4] Metástases 

ganglionares com tamanho superior a 3 cm e extensão extraganglionar afetam negativamente as taxas 

de sobrevida livre de doença e de sobrevida específica. [6, 35] Mendelsohn et al concluíram, no seu 

estudo, que a idade avançada, o aumento do tamanho tumoral, a extensão extratiroideia, as metástases 

ganglionares e à distância diminuíram as taxas de sobrevida global e de sobrevida livre de doença. 

[31] Um estudo sueco demonstrou que pacientes com metástases ganglionares tinham uma 

mortalidade 2,5 vezes superior em relação aos pacientes sem metástases ganglionares. [27] 
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Definição 
T0 – Sem evidência de tumor primário 
T1 – Tumor com diâmetro igual ou inferior a 2 cm, limitado à tiróide 
T1a – Tumor com diâmetro igual ou inferior a 1 cm, limitado à tiróide 
T1b – Tumor com diâmetro superior a 1 cm igual ou inferior a 2 cm, limitado à tiróide 
T2 – Tumor com diâmetro superior a 2 cm e igual ou inferior a 4 cm 
T3 – Tumor com diâmetro superior a 4 cm, limitado à tiróide ou com invasão extratiroideia 
mínima (extensão ao músculo esterno-tiroideu ou tecidos moles peritiroideus) 
T4a – Tumor de qualquer tamanho com extensão para a cápsula tiroideia e invasão para os 
tecidos moles subcutâneos, laringe, traqueia, esófago, ou nervo laríngeo recorrente 
T4b – Tumor com invasão para a fáscia pré-vertebral, ou artéria carótida, ou vasos 
mediastínicos 
TX  – Tumor primário com tamanho desconhecido, mas sem invasão extratiroideia  
N0 – Sem metástases ganglionares 
N1 -  Metástases ganglionares 
N1a – Metástases ganglionares no nível VI (gânglios linfáticos pré-traqueais, paratraqueais, 
pré-laríngeos/de Delphian) 
N1b – Metástases para os gânglios cervicais unilaterais, bilaterais, contralaterais ou 
mediastínicos superiores 
NX – Gânglios não avaliados na cirurgia 
M0 – Sem metástases à distância 
M1 – Metástases à distância 
MX  – Metástases à distância não avaliadas 

Estadios 
 Idade inferior a 45 anos Idade igual ou superior a 45 anos 
Estadio I Qualquer T, qualquer N, M0 T1N0M0 
Estadio II Qualquer T, qualquer N, M1 T2N0M0 
Estadio III  T3N0M0 
  T1N1aM0 
  T2N1aM0 
  T3N1aM0 
Estadio IV A  T4aN0M0 
  T4aN1aM0 
  T1N1bM0 
  T2N1bM0 
  T3N1bM0 
  T4aN1bM0 
Estadio IV B  T4b, qualquer N, M0 
Estadio IV C  Qualquer T, qualquer N, M0 

 

Tabela 1 - Sistema de classificação TNM para o Carcinoma Papilar da Tiróide 

Adaptado de AJCC Cancer Staging Manual, Seventh Edition, 2010. [28] 
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Tratamento Cirúrgico 
 

Os objetivos do tratamento inicial do CPT são: a remoção do tumor primário, da doença extratiroideia, 

dos gânglios linfáticos cervicais metastizados; o estadiamento mais preciso da doença; minimização da 

morbilidade associada ao tratamento; facilitar a terapia adjuvante com iodo radioativo, quando este 

estiver indicado; permitir a vigilância longo prazo da recorrência da doença; minimizar o risco de 

recorrência da doença e metastização. [3, 20, 22] 

O tratamento cirúrgico do CPT inclui a tiroidectomia e o esvaziamento ganglionar. [20] O 

esvaziamento ganglionar é terapêutico quando há evidência clínica (pré-operatória ou intraoperatória) 

ou imagiológica de metastização ganglionar. O esvaziamento ganglionar é profilático/eletivo quando 

não há evidência antes ou durante a cirurgia de metastização ganglionar. [12] O esvaziamento 

ganglionar dos compartimentos deve ser realizado em bloco, em oposição à excisão seletiva dos 

gânglios aparentemente patológicos (“berry-picking”). [15, 20, 22] 

Na Europa e EUA, a estratégia cirúrgica inicialmente utilizada é a tiroidectomia total, com 

possibilidade de usar os doseamentos de tireoglobulina sérica no follow up e de realizar terapia 

ablativa adjuvante com iodo radioativo. No Japão, a prática é diferente, sendo adotada a estratégia de 

tiroidectomia mais conservadora (tiroidectomia subtotal ou lobectomia com istmectomia) e apostando-

se no esvaziamento ganglionar profilático por rotina. A incidência de complicações cirúrgicas na 

tiroidectomia limitada é menor e existe possibilidade de alguns pacientes dispensarem a terapêutica 

com levotiroxina. A adoção deste tipo de estratégia deve-se também às restrições legais impeditivas do 

livre uso do iodo radioativo nestas terapias. [23] O esvaziamento ganglionar central é recomendado 

nas guidelines japonesas e o esvaziamento ganglionar cervical radical modificado, com excisão 

profilática dos gânglios do compartimento lateral, apesar de não estar recomendado, é prática comum 

no Japão, com possível benefício no prognóstico. [36-38] Foi verificado, num estudo, que a associação 

do esvaziamento ganglionar radical modificado à tiroidectomia subtotal melhorava as taxas de 

sobrevida a 10 e 20 anos em comparação com a tiroidectomia subtotal isolada (92,4% vs 80,3% e 

73,2% vs 56,7%, respetivamente). [39] 
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Em pacientes com tumor de tamanho inferior a 1 cm, de baixo risco, unifocal, sem invasão 

extratiroideia, com ausência de exposição a radiação e de metástases ganglionares, a lobectomia pode 

ser uma abordagem cirúrgica suficiente e adequada. [22, 33] Nestes pacientes, a associação do 

esvaziamento ganglionar central unilateral profilático à lobectomia pode resultar numa diminuição da 

recorrência loco-regional em comparação com a lobectomia isolada. [40] Em pacientes com 

estadiamento do tumor superior a T1N0M0, a cirurgia inicial recomendada é a tiroidectomia total. 

Bilimoria et al, num estudo que incluiu 52 173 pacientes, verificaram que, no grupo de pacientes com 

tumor de tamanho igual ou superior a 1 cm submetidos a tiroidectomia total, a taxa de sobrevida a 10 

anos era de 98,4%, enquanto que a dos pacientes submetidos a lobectomia era de 97,1% (p < 0,05). Os 

pacientes submetidos a lobectomia tinham um risco de recorrência 57% superior e um risco de 

mortalidade 21% superior. Nos pacientes com tumor de tamanho inferior a 1 cm, não foram 

demonstradas diferenças entre as 2 abordagens. [41]  

Existe consenso que, na presença de evidência pré-operatória ou intraoperatória de metastização 

ganglionar do compartimento central ou lateral, a abordagem cirúrgica deve incluir o esvaziamento 

ganglionar do compartimento afetado. É também aceite que o esvaziamento ganglionar profilático do 

compartimento lateral não é recomendado durante a cirurgia inicial, pois este compartimento não é 

acessível pela incisão da tiroidectomia e não há morbilidades acrescidas se o esvaziamento for 

realizado posteriormente. [20, 42] A maior controvérsia surge no esvaziamento ganglionar profilático 

do compartimento central, apesar de, segundo as guidelines da ATA (American Thyroid Association), 

poder ser realizado em pacientes com CPT sem evidência de metástases ganglionares e especialmente 

em tumores localmente avançados (T3/T4). Defensores desta abordagem referem que a sua utilização 

permite: evitar maior morbilidade de uma possível reoperação ao compartimento central; um 

estadiamento da doença com maior acuidade e possível influência na indicação para terapia com iodo 

radioativo; follow up com recurso a doseamentos da tireoglobulina sérica. [20] Vários estudos 

demonstraram que, em pacientes sem evidência clínica de metastização ganglionar (cN0), a análise 

patológica do esvaziamento ganglionar profilático do compartimento central determinou a existência 

de metástases em 30% dos casos, permitindo um estadiamento mais preciso (N1a) e indicação para 

terapia adjuvante com iodo radioativo. [4, 21, 43] Em pacientes com idade igual ou superior a 45 anos, 
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a alteração do estadiamento referida corresponde à passagem do estadio I/II para o III, modificando o 

prognóstico. Oponentes desta abordagem defendem que a presença de metástases ganglionares não 

afeta a sobrevida dos pacientes com CPT e que está associada a maior morbilidade cirúrgica. [20] A 

falta de estudos randomizados de larga escala a comprovar a diminuição das taxas de recorrência e o 

aumento da sobrevida dos pacientes com CPT submetidos a esvaziamento ganglionar profilático 

justificam a falta de consenso existente. [44, 45] 

O envolvimento ganglionar deve ser analisado por palpação e ultrassonografia no período pré-

operatório e por inspeção intraoperatória, e, em caso de evidência de metástases, deve ser feito o 

esvaziamento ganglionar. Contudo estes métodos não são totalmente fiáveis na avaliação dos gânglios 

linfáticos do compartimento central, tendo uma taxa de falsos negativos significativa. Estes dados 

apontam para o esvaziamento ganglionar profilático do compartimento central como a melhor forma 

de avaliar a presença de metástases ganglionares deste compartimento. [21, 42]  

As morbilidades resultantes do tratamento cirúrgico são principalmente o hipoparatiroidismo 

permanente e a lesão do nervo laríngeo recorrente. A taxa de incidência das morbilidades referidas 

admite-se ser 1-2%, e parece estar associada à experiência do cirurgião. A controvérsia do 

esvaziamento ganglionar profilático do compartimento central tem que ver com o maior risco que a 

intervenção acarreta. [20] As guidelines da ATA referem que o esvaziamento ganglionar profilático ou 

terapêutico do compartimento central pode ser realizado com morbilidade tolerável, especialmente por 

cirurgiões experientes e em centros de referência. [22] A necessidade de reoperação ao compartimento 

central tem maior risco de hipoparatiroidismo permanente e de lesão do nervo laríngeo recorrente do 

que na tiroidectomia total, com ou sem esvaziamento ganglionar do compartimento central, pelo que 

se sugere uma cirurgia inicial mais extensa. [9] O esvaziamento ganglionar radical modificado tem 

morbilidades associadas como a lesão dos nervos acessório e frénico, e a síndrome de Horner. [36] A 

utilização da técnica do gânglio sentinela pode ser uma abordagem alternativa que pode ajudar na 

decisão do esvaziamento ganglionar. [37, 46] 

O esvaziamento ganglionar do compartimento mediastínico é uma intervenção que pode implicar a 

esternotomia mediana, pelo que a sua realização profilática é desaconselhada, muito devido ao maior 
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risco de morbilidade associada. Deve apenas ser realizada quando houver evidência de metastização 

ganglionar deste compartimento. [18] 
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Tratamento Médico e Follow up 
 

A terapia pós-operatória com iodo radioativo (131I) pode ser utilizada para destruição de tecido tiroideu 

remanescente após tiroidectomia, para diminuição da recorrência de doença através da destruição de 

doença metastática suspeita ou para tratamento de doença persistente. É indicada em todos os 

pacientes com metástases à distância, invasão extratiroideia significativa e tumor com tamanho 

superior a 4 cm. É também recomendada em pacientes com tumor de tamanho 1-4 cm e metástases 

ganglionares diagnosticadas ou outras características de alto risco como variantes histológicas 

agressivas, invasão vascular ou extratiroideia e doença multicêntrica. A terapia com iodo radioativo 

não está recomendada em pacientes com tumor de tamanho inferior a 1 cm e sem outras características 

de alto risco. [22]  A ablação de tecido tiroideu residual após tiroidectomia tem interesse por permitir 

aumentar a sensibilidade de deteção de doença recorrente/persistente através da utilização da 

cintigrafia e do doseamento de tireoglobulina sérica. [33] A administração de 131I, para cintigrafia 

diagnóstica ou para terapia ablativa, é realizada 4-6 semanas após a cirurgia e sem terapia com 

hormona tiroideia nesse intervalo. [3] 

O uso do iodo radioativo como terapia adjuvante é apoiado por vários estudos que demonstraram uma 

redução significativa das taxas de recorrência da doença e da mortalidade específica, com impacto 

mais significativo nos doentes de alto risco. [3, 22] A cintigrafia diagnóstica utiliza doses de 1 a 5 mCi 

de 131I, com obtenção da cintigrafia 3 dias após a administração do iodo. Para terapia de ablação com 

I131 utilizam-se doses de 30 a 100 mCi, podendo obter-se ablação com as doses baixas nos pacientes 

submetidos a tiroidectomia total. A ablação total é verificada 6-12 meses depois através da cintigrafia 

diagnóstica. Nos pacientes com doença residual suspeita ou documentada, ou com subtipo histológico 

mais agressivo, podem ser necessárias doses de 100 a 200 mCi de 131I. [3, 22, 33] Para uma maior 

eficácia do uso do 131I, quer na cintigrafia diagnóstica quer na terapia ablativa, é necessária uma 

elevação da TSH (superior a 30 mU/L). Esta elevação da TSH pode ser conseguida através da 

suspensão da levotiroxina 3 semanas antes da administração do 131I, ou com substituição da 

levotiroxina por liotironina sódica (T3 – tri-iodotironina) durante 2-4 semanas e suspensão desta 2 

semanas antes da administração de 131I. A terapia com levotiroxina pode ser retomada 2 a 3 dias após a 
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administração de 131I. [3, 22, 33] Uma opção alternativa é a rhTSH (Hormona tiro-estimulante humana 

recombinada) que tem o efeito da TSH, reduzindo a sintomatologia devida à suspensão mais 

prolongada da levotiroxina, sendo melhor tolerada por alguns pacientes. [33] 

Utiliza-se a tiroxina (na forma de levotiroxina sódica) para substituir a hormona tiroideia, mas 

principalmente para suprimir a secreção da TSH. A TSH controla o crescimento das células da tiróide. 

O controlo desta terapêutica é feito no follow up e, após 3 meses, os níveis séricos de TSH devem ser 

inferiores a 0,1 mU/L. Nos pacientes de alto risco, os níveis séricos de TSH devem ser continuamente 

mantidos abaixo do valor referido. Nos pacientes de baixo risco e considerados curados, a dose de 

levotiroxina pode ser reduzida, mantendo os níveis séricos de TSH em 0,1-0,5 um/L. [3] 

O doseamento da tireoglobulina sérica é a forma mais sensível de detetar a presença de tecido tiroideu, 

normal ou neoplásico, pois apenas o tecido tiroideu é capaz de a produzir. [33] Em pacientes com 

ablação total do tecido tiroideu, a deteção de tireoglobulina sérica indica normalmente a presença de 

doença recorrente/persistente. [3] Níveis elevados de TSH estimulam a libertação de tireoglobulina, 

aumentando o limiar de deteção em possíveis focos de doença, após terapia ablativa. A elevação dos 

níveis de TSH pode ser feita da mesma forma que na preparação do paciente para a terapia com iodo 

radioactivo, ou seja, através da suspensão da terapêutica com levotiroxina ou da utilização da rhTSH. 

[33] Os doseamentos da tireoglobulina sérica podem ser afetados por artefactos como os anticorpos 

antitireoglobulina, devendo também ser pedido o seu doseamento para excluir possível influência.  

Os objetivos do follow up são a deteção de doença recorrente/persistente e a manutenção de terapia 

com levotiroxina adequada. Durante o follow up, devem ser realizadas avaliações periódicas, com 

palpação do leito tiroideu e das áreas ganglionares por rotina, podendo ser utilizada a ultrassonografia 

e a cintigrafia diagnóstica. Devem também ser pedidos os doseamentos da tireoglobulina sérica. Nos 

pacientes de baixo risco, as avaliações podem ser anuais, enquanto, nos pacientes de alto risco, é 

recomendado que as avaliações sejam semestrais. [3, 22] 

Em pacientes submetidos a tiroidectomia total e a terapia ablativa do remanescente tiroideu, é possível 

considerá-los livres de doença na ausência de evidência clínica ou imagiológica de doença e com 

níveis indetetáveis de tireoglobulina sérica durante a estimulação ou supressão da TSH na ausência de 

anticorpos antitireoglobulina. [22] 
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A radioterapia externa pode ser útil em pacientes com tumor não fixante de 131I, em especial nos 

pacientes com metástases ósseas. [47] A quimioterapia é raramente utilizada, estando reservada para 

pacientes sem resposta ao tratamento cirúrgico e médico acima referido e com progressão da doença. 

[3, 22, 48] 

As figuras 1 e 2 são um exemplo de protocolo a adotar no tratamento e follow up dos pacientes com 

CPT. 

No anexo 1, está o protocolo de seguimento e terapêutica dos doentes com carcinoma diferenciado da 

tiróide, utilizado no Serviço de Cirurgia Geral do Hospital de S. João. 
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Figura 1 - Fluxograma de Tratamento e seguimento inicial 
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Tabela 2 – Indicações para terapia ablativa. 

Estadio I – Tumor com uma ou mais 

características de: 

Estadio II Estadios III e IV 

- Doença Multifocal Pacientes < 45 anos Todos os 

pacientes - Metástases Ganglionares Pacientes ≥ 45 anos 

seleccionados - Invasão Vascular 

- Extensão Extra-tiroideia 

- Subtipo Histológico Agressivo 
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Figura 2 - Fluxograma do follow up 
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Conclusão 
 

O CPT tem um bom prognóstico geral associado a uma baixa mortalidade. O prognóstico favorável 

deve-se ao comportamento relativamente pouco agressivo do tumor e às opções terapêuticas eficazes. 

A grande controvérsia existente no tratamento do CPT reside na metastização ganglionar e no 

esvaziamento ganglionar profilático do compartimento central. Muitos autores defendem que a taxa de 

metastização ganglionar deste compartimento é elevada e de difícil avaliação diagnóstica pré e 

intraoperatoriamente, estando associada a maior risco de recorrência e com influência negativa na 

sobrevida dos doentes. Contudo, poucos estudos conseguiram demonstrar o benefício significativo 

desta abordagem. Deste modo, muitos autores não recomendam o esvaziamento ganglionar profilático 

do compartimento central, defendendo que a morbilidade cirúrgica é maior, e sem influência 

significativa do prognóstico dos pacientes.  

Apesar dos vários sistemas de estadiamento existentes, o TNM da AJCC é o mais utilizado e 

satisfatório. No entanto, é necessário que os critérios prognósticos sejam melhor definidos de modo a 

estratificar, com maior precisão, o risco dos pacientes. O correto estadiamento dos pacientes beneficia 

a optimização da estratégia terapêutica ideal e a realização de seguimento mais adequado a cada 

paciente, com avaliações mais frequentes nos pacientes com maior risco. Neste ponto, a introdução de 

técnicas moleculares e genéticas pode ser útil na determinação de novos fatores prognósticos 

associados a maior risco, podendo influenciar a escolha do método de tratamento ideal adequado a 

cada caso. Um exemplo é avaliação da mutação BRAFV600E, que parece ter um papel prognóstico 

emergente. 

São necessários ensaios clínicos randomizados para determinar quais as abordagens e extensões 

cirúrgicas com melhores resultados e que beneficiem o prognóstico e sobrevida dos doentes. Este tipo 

de estudos é difícil de realizar devido ao bom prognóstico geral CPT e do longo período de tempo 

necessário para avaliar os resultados do tratamento. Apesar de alguma controvérsia existente, e na falta 

de melhor evidência, a opção terapêutica individual deve ter em conta as recomendações existentes.  
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ANEXO I 

PROTOCOLO DE TERAPÊUTICA E SEGUIMENTO DE DOENTES 

COM CARCINOMA DIFERENCIADO DA TIRÓIDE DO SERVIÇO DE  

CIRURGIA GERAL DO HOSPITAL DE SÃO JOÃO 

1. CIRURGIA 

1.1. Diagnóstico de malignidade em biópsia prévia 

1.1.1. Tiroidectomia total 

1.2. Totalização de tiroidectomia, nos casos em que o diagnóstico de malignidade se 

faz após cirurgia tiroideia 

1.2.1. Não será necessária totalização de tiroidectomia em doentes com tumores < 1 cm, de 

baixo risco, intratiroideus e sem metástases ganglionares. 

1.2.2. Em tumores entre 1-1,5 cm, a decisão será tomada em reunião de grupo, caso a caso. 

1.2.3. Em todos os restantes casos está indicada a totalização da tiroidectomia. 

1.3. Metástases ganglionares 

1.3.1. Dissecção compartimento central 

• Desconhecido – 131I (∗); 

• Com metástases – 131I; 

• Sem metástases – sem necessidade de terapêutica com 131I; 

∗Tiroidectomia total sem disseção do compartimento central deverá ser 

seguida de terapêutica ablativa com 131I. 

Exceção: Tumores papilares < 1 cm (foliculares < 2 cm), muito baixo risco, 

unifocais e sem metástases ganglionares (tireoglobulina indoseável sob 

estimulação). Em carcinomas papilares entre 1-1,5 cm, a decisão terapêutica 

será tomada em reunião de grupo. 



 

1.3.2. Dissecção compartimento lateral 

• Indicado em doentes com metástases cervicais detetadas clínica ou 

imagiologicamente, comprovadas com biópsia ou exame extemporâneo – 

terapêutica com 131I. 

2. ESTADIAMENTO 

A classificação pós-operatória em grupos de risco faz-se de acordo com o sistema de classificação 

TNM. (Tabela 1) 

 

3. TERAPÊUTICA ABLATIVA COM IODO RADIOATIVO 

3.1. Cintigrafia de diagnóstico: 

3.1.1. A avaliação da captação de iodo pelos restos tiroideus auxilia na determinação da 

atividade a administrar. 

3.1.2. A deteção de restos tiroideus de grandes dimensões deverá fazer ponderar a hipótese da 

sua ressecção cirúrgica. 

3.1.3. Em doentes com cintigrafias negativas e tireoglobulina indoseável sob estimulação da 

TSH, não se justifica a administração de 131I. 

3.2. Indicações para terapêutica ablativa 

  Estadio I (muito baixo risco): Apenas em casos selecionados, isto é, com: 

 Doença multifocal; 

 Metástases ganglionares; 

 Invasão vascular; 

 Extensão extratiroideia; 

 Histologias agressivas. 

  Estadio II  (baixo risco): qualquer T, qualquer N, M1 (< 45 anos); T2N0M0 (≥45 anos): 

Todos os pacientes com idade inferior a 45 anos neste estadio; 



 

 Nos pacientes com idade ≥ 45 anos, a decisão é tomada em reunião de grupo. 

  Estadios III e IV (alto risco): todos os doentes nestes estadios têm indicação para 

terapêutica ablativa. 

 

3.3. Atividade de 131I a administrar: 

3.3.1. Ablação de remanescentes tiroideus: 2960 a 3700 MBq (80 a 100 mCi), dependendo da 

quantidade de tecido e do tipo de tumor (atividade elevada para o carcinoma papilar); 

3.3.2. Metástases ganglionares e/ou pulmonares: 5500 MBq (150 mCi) 

Nota: atividade ajustada ao tipo de metástases pulmonares (em toalha ou 

nodular); 

3.3.3. Metástases ósseas: 5550 a 7400 MBq (150 a 200 mCi), seguida de radioterapia externa. 

3.3.4. Notas: 37 000 MBq (1000 mCi) como limite máximo acumulado por paciente; 

 Condições hematológicas mínimas: plaquetas ≥ 100 000. 

 

4. PREPARAÇÃO PARA TERAPÊUTICA COM 131I 

4.1. Pode administrar-se o 131I 4 a 6 semanas após a cirurgia, sendo o doente mantido sem 

tratamento com hormona tiroideia durante este período; 

4.2. Se for iniciado tratamento com levotiroxina, a preparação para a realização de cintigrafia e 

tratamento com 131I implica suspensão de levotiroxina durante 4 semanas para permitir a 

elevação de TSH (desejável > 30 mU/L). Para minimizar os efeitos indesejáveis do 

hipotiroidismo, pode ministrar-se triiodotironina durante as primeiras 2 semanas após a 

interrupção da levotiroxina, suspendendo-se 2 semanas antes da realização do cintilograma; 

4.3. Nos doentes incapazes de tolerar hipotiroidismo ou com insuficiência hipofisária e, portanto, 

incapazes de produzir TSH, a terapêutica ablativa poderá ser efetuada após estimulação com 

rhTSH; 

4.4. Recomenda-se dieta pobre em iodo nos 10 dias anteriores à terapêutica ablativa. No caso de 

utilização de rhTSH, esta recomendação passa a 15 dias. 



 

5. TERAPÊUTICA SUPRESSIVA COM LEVOTIROXINA 

Na maioria dos doentes, é recomendado tratamento supressivo da TSH, embora, nos doentes 

de baixo risco e de melhor prognóstico, possa ser efetuado apenas tratamento substitutivo. 

- Doentes de alto risco: suprimir TSH < 0,1 mU/L; 

- Doentes de baixo risco: manter TSH 0,1-0,5 mU/L. 

 

6. SEGUIMENTO 

- Os doentes operados devem ter seguimento continuado por toda a vida; 

- Os exames a realizar e a sua frequência devem ser individualizados de acordo com o grau de 

risco da situação: 

• Baixo risco: 6/6 meses durante os 2 primeiros anos e depois anualmente; 

• Restantes: 6/6 meses durante 5 anos e depois anualmente. 

- Estratificação em 3 grupos segundo o risco de recidiva: 

Doentes de baixo risco - aqueles que após cirurgia e terapêutica ablativa apresentam: 

Ausência de metastização local ou à distância; 

Ausência de invasão tumoral loco-regional; 

Histologia não agressiva, sem invasão vascular; 

Ausência de fixação de 131I fora da loca tiroideia na cintigrafia pós-terapêutica. 

Doentes de risco intermédio - aqueles que têm: 

Invasão microscópica dos tecidos extratiroideus na cirurgia inicial; 

Tumor com histologia agressiva; 

Invasão Vascular. 

Doentes de alto risco - aqueles que têm: 

Invasão tumoral macroscópica; 

Ressecção tumoral incompleta; 

Metástases à distância. 

 



 

6.1. Tireoglobulina 

- Deve ser medida cada 6 a 12 meses, no mesmo laboratório e com o mesmo método; 

- Deve ser sempre acompanhada da determinação de anticorpos antitiroideus; 

- Níveis de Tg sem supressão > 2 ng/mL podem representar recidiva da doença; 

- Em doentes de baixo risco que efetuaram terapêutica ablativa, com ecografia cervical 

negativa e Tg baixa sob terapêutica supressiva aos 6 meses após tratamento, a tireoglobulina 

deve ser medida aos 12 meses, sem supressão ou após estimulação com rhTSH, para verificar 

ausência de doença. 

 

6.2. Imagiologia 

6.2.1. Cintigrafia de pesquisa (corpo inteiro) 

- Após a 1ª cintigrafia pós-terapêutica ablativa, os doentes de baixo risco com Tg 

estimulada negativa e ecografia cervical sem alterações não necessitam de cintigrafia de 

corpo inteiro de rotina durante o seguimento; 

- A cintigrafia de pesquisa tem utilidade para o seguimento de doentes de alto risco ou 

doentes com anticorpos antitioglobulina positivos; 

- Doentes com tireoglobulina positiva devem efetuar terapêutica com 131I e cintigrafia de 

pesquisa ao 8º dia pós-terapêutica. 

6.2.2. Ecografia cervical 

- Após cirurgia, deve ser efetuada ecografia cervical para avaliação dos compartimentos 

central e lateral aos 6 e 12 meses, e, posteriormente, anualmente, dependendo do risco de 

recidiva da doença e dos níveis de tireoglobulina. 

 

6.3. Terapêutica supressiva a longo-prazo 

- Em doentes com doença persistente, a TSH deve ser mantida < 0,1 mU/L indefinidamente, 

caso não haja contraindicação; 



 

- Em doentes clinicamente livres de doença, mas que se manifestaram como doentes de alto 

risco, a TSH deverá manter-se entre 0,1 a 0,5 mU/L durante 5 a 10 anos. Posteriormente, entre 

0,5-1 um/L; 

- Em doentes livres de doença, especialmente os de baixo risco, a TSH pode ser mantida 

dentro do limite normal baixo (0,3-2 mU/L). 

 

Classificação em grupos de risco: 

• Muito baixo – Tumor unifocal T1a (≤ 1 cm), N0M0, sem extensão extratiroideia; 

• Baixo – Tb1 (> 1 cm) N0M0, T2N0M0 ou multifocal T1N0M0; 

• Alto – Qualquer T3 e T4, ou qualquer T, N1 ou qualquer M1. 

  



 

Dia 1 Dia 2 Dia 3 Dia 4 Dia 5 

rhTSH  

(0,9 mg IM) 

rhTSH  

(0,9 mg IM) 

131I  

(150 MBq – 4 mCi) 

 Tg 

Cintigrafia 

Tabela 3 – Protocolo para administração de rhTSH, como preparação para cintigrafia com iodo 

radioativo. 

 

Dieta pobre em iodo. 

ELIMINAR: alimentos que contêm iodo em quantidade significativa: 

• Peixe, mariscos; 

• Sal; 

• Produtos lácteos (só é permitido o leite do dia); 

• Conservas e enlatados; 

• Alho; 

• Pickles, molho de soja, ketchup; 

• Fármacos que contêm iodo: Betadine, amiodarona, xaropes antitússicos, produtos de 

contraste iodados. 

Permitido – carne (fresca ou congelada), legumes e leguminosas, fruta, café, chá, sumos de fruta, 

vinho, cerveja. 

  



 

 

Figura 3 – Seguimento de doentes de baixo risco 
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Estas instruções seguem os “Uniform Requirements for Manuscripts 
Submitted to Biomedical Journals” (disponível em URL: www.icmje.org).

Os manuscritos são avaliados inicialmente por membros do corpo 
!"#$%&#'()!)')*+,(#-'./%)"'0+!(!1)0+!)2%&!3)-%41#"!&'"%1)'"!0+'"%1)5#-')
dependente do parecer técnico de pelo menos dois revisores externos. A 
revisão é feita anonimamente, podendo os revisores propor, por escrito, 
alterações de conteúdo ou de forma ao(s) autor(es), condicionando a 
publicação do artigo à sua efectivação.

Todos os artigos solicitados serão submetidos a avaliação externa e 
seguirão o mesmo processo editorial dos artigos de investigação original.

Apesar dos editores e dos revisores desenvolverem os esforços 
4!-!116&#%1)*'&')'11!7+&'&)')0+'(#"'"!)$8-4#-')!)-#!4$95#-')"%1)3'4+1-
-&#$%1)*+,(#-'"%1:)')&!1*%41',#(#"'"!)5#4'()"%)-%4$!;"%)"'1)*+,(#-'.<!1)
é dos autores.

Todos os artigos publicados passam a ser propriedade dos ARQUI-
VOS DE MEDICINA. Uma vez aceites, os manuscritos não podem ser 
publicados numa forma semelhante noutros locais, em nenhuma língua, 
sem o consentimento dos ARQUIVOS DE MEDICINA.

Apenas serão avaliados manuscritos contendo material original 
que não estejam ainda publicados, na íntegra ou em parte (incluindo 
$',!('1)!)5#7+&'1=:)!)0+!)4/%)!1$!>'3)')1!&)1+,3!$#"%1)*'&')*+,(#-'./%)
noutros locais.  Esta restrição não se aplica a notas de imprensa ou a 
&!1+3%1)*+,(#-'"%1)4%)?3,#$%)"!)&!+4#<!1)-#!4$95#-'1@)A+'4"%)!B#1$!3)
publicações semelhantes à que é submetida ou quando existirem dúvidas 
relativamente ao cumprimento dos critérios acima mencionados estas 
devem ser anexadas ao manuscrito em submissão.

Antes de submeter um manuscrito aos ARQUIVOS DE MEDICINA 
os autores têm que assegurar todas as autorizações necessárias para a 
publicação do material submetido.

De acordo com uma avaliação efectuada sobre o material apresen-
tado à revista os editores dos ARQUIVOS DE MEDICINA prevêm publicar 
aproximadamente 30% dos manuscritos submetidos, sendo que cerca 
de 25% serão provavelmente rejeitados pelos editores no primeiro mês 
após a recepção sem avaliação externa.

TIPOLOGIA DOS ARTIGOS PUBLICADOS NOS ARQUIVOS DE MEDI-
CINA

Artigos de investigação original
Resultados de investigação original, qualitativa ou quantitativa.
O texto deve ser limitado a 2000 palavras, excluindo referências e 

tabelas, e organizado em introdução, métodos, resultados e discussão, 
-%3)+3)36B#3%)"!)C)$',!('1)!D%+)5#7+&'1)E$%$'(=)!)'$8)FG)&!2!&H4-#'1@

Todos os artigos de investigação original devem apresentar resu-
mos estruturados em português e em inglês, com um máximo de 250 
palavras cada.

Publicações breves
Resultados preliminares ou achados novos podem ser objecto de 

publicações breves.
O texto deve ser limitado a 1000 palavras, excluindo referências e 

tabelas, e organizado em introdução, métodos, resultados e discussão, 
-%3)+3)36B#3%)"!)I)$',!('1)!D%+)5#7+&'1)E$%$'(=)!)'$8)FJ)&!2!&H4-#'1@

As publicações breves devem apresentar resumos estruturados em 
português e em inglês, com um máximo de 250 palavras cada.
Artigos de revisão

Artigos de revisão sobre temas das diferentes áreas da medicina e 
"#&#7#"%1)'%1)*&%5#11#%4'#1)"!)1';"!:)*'&$#-+('&3!4$!)-%3)#3*'-$%)4')
sua prática.

Os ARQUIVOS DE MEDICINA publicam essencialmente artigos de 
revisão solicitados pelos editores. Contudo, também serão avaliados 
artigos de revisão submetidos sem solicitação prévia, preferencialmente 
revisões quantitativas (Meta-análise).

O texto deve ser limitado a 5000 palavras, excluindo referências e 
$',!('1:)!)'*&!1!4$'&)+3)36B#3%)"!)G)$',!('1)!D%+)5#7+&'1)E$%$'(=@)K1)
revisões quantitativas devem ser organizadas em introdução, métodos, 
resultados e discussão.

As revisões devem apresentar resumos não estruturados em por-
tuguês e em inglês, com um máximo de 250 palavras cada, devendo ser 
estruturados no caso das revisões quantitativas.

Comentários
Comentários, ensaios, análises críticas ou declarações de posição 

acerca de tópicos de interesse na área da saúde, designadamente políti-
cas de saúde e educação médica.

O texto deve ser limitado a 900 palavras, excluindo referências e 
$',!('1:)!)#4-(+#&)4%)36B#3%)+3')$',!(')%+)5#7+&')!)'$8)G)&!2!&H4-#'1@

Os comentários não devem apresentar resumos.

Casos clínicos
Os ARQUIVOS DE MEDICINA transcrevem casos publicamente 

apresentados trimestralmente pelos médicos do Hospital de S. João 
numa selecção acordada com o corpo editorial da revista. No entanto é 
bem vinda a descrição de casos clínicos verdadeiramente exemplares, 
profundamente estudados e discutidos. O texto deve ser limitado a 1200 
palavras, excluindo referências e tabelas, com um máximo de 2 tabelas 
!D%+)5#7+&'1)E$%$'(=)!)'$8)FJ)&!2!&H4-#'1@

Os casos clínicos devem apresentar resumos não estruturados em 
português e em inglês, com um máximo de 120 palavras cada.

Séries de casos
Descrições de séries de casos, tanto numa perspectiva de tratamento 

!1$'$91$#-%)-%3%)"!)&!5(!B/%)1%,&!)+3')!B*!&#H4-#')*'&$#-+('&)"!)"#'7-
nóstico, tratamento ou prognóstico.

O texto deve ser limitado a 1200 palavras, excluindo referências e 
tabelas, organizado em introdução, métodos, resultados e discussão, 
-%3)+3)36B#3%)"!)I)$',!('1)!D%+)5#7+&'1)E$%$'(=)!)'$8)FJ)&!2!&H4-#'1@

As séries de casos devem apresentar resumos estruturados em por-
tuguês e em inglês, com um máximo de 250 palavras cada.

Cartas ao editor
Comentários sucintos a artigos publicados nos ARQUIVOS DE MEDI-

CINA ou relatando de forma muito objectiva os resultados de observação 
-(94#-')%+)#4L!1$#7'./%)%&#7#4'()0+!)4/%)>+1$#5#0+!3)+3)$&'$'3!4$%)3'#1)
elaborado.

O texto deve ser limitado a 400 palavras, excluindo referências e 
$',!('1:)!)#4-(+#&)4%)36B#3%)+3')$',!(')%+)5#7+&')!)'$8)G)&!2!&H4-#'1@

As cartas ao editor não devem apresentar resumos.

Revisões de livros ou software
Revisões críticas de livros, software ou sítios da internet.
M)$!B$%)"!L!)1!&)(#3#$'"%)')NJJ)*'('L&'1:)1!3)$',!('1)4!3)5#7+&'1:)

com um máximo de 3 referências, incluindo a do objecto da revisão.
As revisões de livros ou software não devem apresentar resumos.

FORMATAÇÃO DOS MANUSCRITOS

A formatação dos artigos submetidos para publicação nos ARQUI-
VOS DE MEDICINA deve seguir os “Uniform Requirements for Manus-
cripts Submitted to Biomedical Journals”.

Todo o manuscrito, incluindo referências, tabelas e legendas de 
5#7+&'1:)"!L!)1!&)&!"#7#"%)')"%#1)!1*'.%1:)-%3)(!$&')')FF)*%4$%1:)!)>+1$#-
5#-'"%)O)!10+!&"'@

Aconselha-se a utilização das letras Times, Times New Roman, Cou-
rier, Helvetica, Arial, e Symbol para caracteres especiais.

Devem ser numeradas todas as páginas, incluindo a página do título.

Instruções aos Autores

Os ARQUIVOS DE MEDICINA publicam investigação original 
nas diferentes áreas da medicina, favorecendo investigação de 
qualidade, particularmente a que descreva a realidade nacional.
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Devem ser apresentadas margens com 2,5 cm em todo o manuscrito.
Devem ser inseridas quebras de página entre cada secção.
Não devem ser inseridos cabeçalhos nem rodapés.
Deve ser evitada a utilização não técnica de termos estatísticos como 

'(!'$P&#%:)4%&3'(:)1#74#5#-'$#L%:)-%&&!('./%)!)'3%1$&'@
Apenas será efectuada a reprodução de citações, tabelas ou ilustra-

ções de fontes sujeitas a direitos de autor com citação completa da fonte 
e com autorizações do detentor dos direitos de autor.

Unidades de medida
Devem ser utilizadas as unidades de medida do Sistema Interna-

cional (SI), mas os editores podem solicitar a apresentação de outras 
unidades não pertencentes ao SI.

Abreviaturas
Devem ser evitados acrónimos e abreviaturas, especialmente no 

título e nos resumos. Quando for necessária a sua utilização devem ser 
"!5#4#"%1)4')*&#3!#&')L!Q)0+!)1/%)3!4-#%4'"%1)4%)$!B$%)!)$'3,83)4%1)
&!1+3%1)!) !3)-'"') $',!(') !) 5#7+&':) !B-!*$%)4%) -'1%)"'1)+4#"'"!1)"!)
medida.

Nomes de medicamentos
Deve ser utilizada a Designação Comum Internacional (DCI) de 

fármacos em vez de nomes comerciais de medicamentos. Quando forem 
utilizadas marcas registadas na investigação, pode ser mencionado o 
nome do medicamento e o nome do laboratório entre parêntesis.

Página do título
Na primeira página do manuscrito deve constar:
1) o título (conciso e descritivo);
2) um título abreviado (com um máximo de 40 caracteres, incluindo 

espaços);
3) os nomes dos autores, incluindo o primeiro nome (não incluir 

7&'+1)'-'"83#-%1)%+)$9$+(%1)R%4%&95#-%1=S
C=)')5#(#'./%)#41$#$+-#%4'()"!)-'"')'+$%&)4%)3%3!4$%)!3)0+!)%)$&'-

balho foi realizado;
5) o nome e contactos do autor que deverá receber a correspondên-

cia, incluindo endereço, telefone, fax e e-mail;
N=)%1)'7&'"!-#3!4$%1:)#4-(+#4"%)2%4$!1)"!)5#4'4-#'3!4$%:),%(1'1)"!)

estudo e colaboradores que não cumpram critérios para autoria;
7) contagens de palavras separadamente para cada um dos resumos 

!)*'&')%)$!B$%)*&#4-#*'()E4/%)#4-(+#4"%)&!2!&H4-#'1:)$',!('1)%+)5#7+&'1=@

Autoria
Como referido nos “Uniform Requirements for Manuscripts Sub-

mitted to Biomedical Journals”, a autoria requer uma contribuição 
substancial para:

1) concepção e desenho do estudo, ou obtenção dos dados, ou análise 
e interpretação dos dados;

2) redacção do manuscrito ou revisão crítica do seu conteúdo 
intelectual;

T=)'*&%L'./%)5#4'()"')L!&1/%)1+,3!$#"')*'&')*+,(#-'./%@
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cada autor para o trabalho. Esta informação será publicada.

Exemplo: José Silva concebeu o estudo e supervisionou todos os 
aspectos da sua implementação. António Silva colaborou na concepção 
do estudo e efectuou a análise dos dados. Manuel Silva efectuou a recolha 
de dados e colaborou na sua análise. Todos os autores contribuiram para 
a interpretação dos resultados e revisão dos rascunhos do manuscrito.

Nos manuscritos assinados por mais de 6 autores (3 autores no caso 
das cartas ao editor), tem que ser explicitada a razão de uma autoria 
tão alargada.

É necessária a aprovação de todos os autores, por escrito, de quais-
0+!&)3%"#5#-'.<!1)"')'+$%&#')"%)'&$#7%)'*P1)')1+')1+,3#11/%@

Agradecimentos
Devem ser mencionados na secção de agradecimentos os colabora-

dores que contribuiram substancialmente para o trabalho mas que não 
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Resumos
Os resumos de artigos de investigação original, publicações bre-

ves, revisões quantitativas e séries de casos devem ser estruturados 
(introdução, métodos, resultados e conclusões) e apresentar conteúdo 
semelhante ao do manuscrito.

Os resumos de manuscritos não estruturados (revisões não quanti-
tativas e casos clínicos) também não devem ser estruturados.

Nos resumos não devem ser utilizadas referências e as abreviaturas 
devem ser limitadas ao mínimo.

Palavras-chave
Devem ser indicadas até seis palavras-chave, em portugês e em 

inglês, nas páginas dos resumos, preferencialmente em concordância 
com o Medical Subject Headings (MeSH) utilizado no Index Medicus. Nos 
manuscritos que não apresentam resumos as palavras-chave devem ser 
'*&!1!4$'"'1)4%)5#4'()"%)3'4+1-&#$%@

Introdução
V!L!)3!4-#%4'&)%1)%,>!-$#L%1)"%) $&','(R%)!) ') >+1$#5#-'./%)*'&') ')

sua realização.
Nesta secção apenas devem ser efectuadas as referências indispen-

16L!#1)*'&')>+1$#5#-'&)%1)%,>!-$#L%1)"%)!1$+"%@

Métodos
Nesta secção devem descrever-se:
1) a amostra em estudo;
2) a localização do estudo no tempo e no espaço;
3) os métodos de recolha de dados;
4) análise dos dados.

K1)-%41#"!&'.<!1)8$#-'1)"!L!3)1!&)!2!-$+'"'1)4%)5#4'()"!1$')1!-./%@

Análise dos dados
M1)38$%"%1)!1$'$91$#-%1)"!L!3)1!&)"!1-&#$%1)-%3)%)"!$'(R!)1+5#-#!4$!)

para que possa ser possível reproduzir os resultados apresentados.
W!3*&!) 0+!) *%119L!() "!L!) 1!&) 0+'4$#5#-'"') ') #3*&!-#1/%) "'1) !1-

timativas apresentadas, designadamente através da apresentação de 
#4$!&L'(%1)"!)-%45#'4.'@)V!L!)!L#$'&X1!)+3')+$#(#Q'./%)!B-!11#L')"!)$!1$!1)
de hipóteses, com o uso de valores de p, que não fornecem informação 
quantitativa importante.

Deve ser mencionado o software utilizado na análise dos dados.

Considerações éticas e consentimento informado
Os autores devem assegurar que todas as investigações envolvendo 

seres humanos foram aprovadas por comissões de ética das instituições 
em que a investigação tenha sido desenvolvida, de acordo com a Decla-
ração de Helsínquia da Associação Médica Mundial (www.wma.net).

Na secção de métodos do manuscrito deve ser mencionada esta 
aprovação e a obtenção de consentimento informado, quando aplicável.

Resultados
M1)&!1+($'"%1)"!L!3)1!&)'*&!1!4$'"%1:)4%)$!B$%:)$',!('1)!)5#7+&'1:)

seguindo uma sequência lógica.
Não deve ser fornecida informação em duplicado no texto e nas ta-

,!('1)%+)5#7+&'1:),'1$'4"%)"!1-&!L!&)'1)*&#4-#*'#1)%,1!&L'.<!1)&!2!&#"'1)
4'1)$',!('1)%+)5#7+&'1@

Y4"!*!4"!4$!3!4$!)"')(#3#$'./%)"%)4;3!&%)"!)5#7+&'1)*&%*%1$%1)
*'&')-'"') $#*%)"!)'&$#7%:)1P)"!L!3)1!&)'*&!1!4$'"%1)7&65#-%1)0+'4"%)
"')1+')+$#(#Q'./%)&!1+($'&!3)-('&%1),!4!59-#%1)*'&')')-%3*&!!41/%)"%1)
resultados.

Apresentação de dados númericos
A precisão numérica utilizada na apresentação dos resultados não 

deve ser superior à permitida pelos instrumentos de avaliação.
Para variáveis quantitativas as medidas apresentadas não deverão 

ter mais do que uma casa decimal do que os dados brutos.
As proporções devem ser apresentadas com apenas uma casa 

decimal e no caso de amostras pequenas não devem ser apresentadas 
casas decimais.

M1)L'(%&!1)"!)!1$'$91$#-'1)$!1$!:)-%3%)$)%+)Z2:)!)%1)-%!5#-#!4$!1)"!)-%&-
relação devem ser apresentados com um máximo de duas casas decimais.

Os valores de p devem ser apresentados com um ou dois algarismos 
1#74#5#-'$#L%1)!)4+4-')4')2%&3')"!)*[\W:)*]J:JG)%+)*^J:JG:)4')3!"#"')!3)
a informação contida no valor de P pode ser importante. Nos casos em 
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que o valor de p é muito pequeno (inferior a 0,0001), pode apresentar-

X1!)-%3%)*]J:JJJF@
!"#$%"&'$'()*+,"&

K1)$',!('1)"!L!3)1+&7#&)'*P1)'1)&!2!&H4-#'1@)K1)5#7+&'1)"!L!3)1+&7#&)
após as tabelas.

V!L!3)1!&)3!4-#%4'"'1)4%)$!B$%)$%"'1)'1)$',!('1)!)5#7+&'1:)4+3!&'-
"'1)E4+3!&'./%)6&',!)1!*'&'"'3!4$!)*'&')$',!('1)!)5#7+&'1=)"!)'-%&"%)
com a ordem em que são discutidas no texto. 

_'"')$',!(')%+)5#7+&')"!L!)1!&)'-%3*'4R'"')"!)+3)$9$+(%)!)4%$'1)
!B*(#-'$#L'1)E!B@)"!5#4#.<!1)"!)',&!L#'$+&'1=)"!)3%"%)')1!&!3)-%3*&!-
endidas e interpretadas sem recurso ao texto do manuscrito.

`'&')'1)4%$'1)!B*(#-'$#L'1)"'1)$',!('1)%+)5#7+&'1)"!L!3)1!&)+$#(#Q'"%1)
os seguintes símbolos, nesta mesma sequência:

*, †, ‡, §, ||, ¶, **, ††, ‡‡.
_'"')$',!(')%+)5#7+&')"!L!)1!&)'*&!1!4$'"')!3)*67#4'1)1!*'&'"'1:)

juntamente com o título e as notas explicativas.
Nas tabelas devem ser utilizadas apenas linhas horizontais.
K1) 5#7+&'1:) #4-(+#4"%) 7&65#-%1:) 3'*'1:) #(+1$&'.<!1:) 2%$%7&'5#'1) %+)

outros materiais devem ser criadas em computador ou produzidas 
*&%5#11#%4'(3!4$!@

K1)5#7+&'1)"!L!3)#4-(+#&)(!7!4"'1@
Os símbolos, setas ou letras devem contrastar com o fundo de foto-

7&'5#'1)%+)#(+1$&'.<!1@
K)"#3!41/%)"'1)5#7+&'1)8)R',#$+'(3!4$!)&!"+Q#"')O)('&7+&')"!)+3')

-%(+4':)*!(%)0+!)'1)5#7+&'1)!)%)$!B$%)0+!)'1)'-%3*'4R')"!L!3)1!&)2'-#(-
mente legíveis após redução.

Na primeira submissão do manuscrito não devem ser enviados 
%&#7#4'#1)"!)2%$%7&'5#'1:)#(+1$&'.<!1)%+)%+$&%1)3'$!&#'#1)-%3%)*!(9-+('1)
"!)&'#%1Xa@)K1)5#7+&'1:)-&#'"'1)!3)-%3*+$'"%&)%+)-%4L!&$#"'1)!3)2%&-
3'$%)!(!-$&P4#-%)'*P1)"#7#$'(#Q'./%)"!L!3)1!&)#41!&#"'1)4%)5#-R!#&%)"%)
manuscrito. 

b3')L!Q)0+!)')#3*&!11/%)5#4'()1!&6)')*&!$%)!),&'4-%)%+)!3)$%41)"!)
-#4Q!4$%:)%1)7&65#-%1)4/%)"!L!&/%)$!&)-%&!1@)c&65#-%1)')$&H1)"#3!41<!1)
apenas serão aceites em situações excepcionais.

A resolução de imagens a preto e branco deve ser de pelo menos 
1200 dpi e a de imagens com tons de cinzento ou a cores deve ser de 
pelo menos 300 dpi.

K1)(!7!4"'1:)193,%(%1:)1!$'1)%+)(!$&'1)"!L!3)1!&)#41!&#"'1)4%)5#-R!#&%)
"')#3'7!3)"'1)2%$%7&'5#'1)%+)#(+1$&'.<!1@

M1)-+1$%1)"')*+,(#-'./%)"'1)5#7+&'1)')-%&!1)1!&/%)1+*%&$'"%1)*!(%1)
autores.

d3)-'1%)"!)'-!#$'./%)"%)3'4+1-&#$%:)1!&/%)1%(#-#$'"'1)'1)5#7+&'1)4%1)
formatos mais adequados para a produção da revista.

Discussão
Na discussão não deve ser repetida detalhadamente a informação 

fornecida na secção dos resultados, mas devem ser discutidas as limi-
tações do estudo, a relação dos resultados obtidos com o observado 
noutras investigações e devem ser evidenciados os aspectos inovadores 
do estudo e as conclusões que deles resultam.

É importante que as conclusões estejam de acordo com os objectivos 
"%)!1$+"%:)3'1)"!L!3)1!&)!L#$'"'1)'5#&3'.<!1)!)-%4-(+1<!1)0+!)4/%)1!-
jam completamente apoiadas pelos resultados da investigação em causa.

Referências
As referências devem ser listadas após o texto principal, numeradas 

consecutivamente de acordo com a ordem da sua citação. Os números 
das referências devem ser apresentados entre parentesis. Não deve ser 
utilizado software para numeração automática das referências.

Pode ser encontrada nos “Uniform Requirements for Manuscripts 
Submitted to Biomedical Journals” uma descrição pormenorizada do 
formato dos diferentes tipos de referências, de que se acrescentam 
alguns exemplos:

1. Artigo
e) f!7') gh:) `#4') Y:) g&!L1ij) k@) l!'&$) $&'41*('4$'$#%4) #1) '11%-#'$!")
m#$R)'4)#4-&!'1!)&#1i)2%&)*'4-&!'$%,#(#'&j)"#1!'1!@)K44)Y4$!&4)n!")
1996;124:980-3.

2. Artigo com Organização como Autor
e)oR!)_'&"#'-)W%-#!$j)%2)K+1$&'(#')'4")\!m)p!'('4"@)_(#4#-'()!B!&-#1!)
stress testing.safety and performance guidelines. Med J Aust 1996; 
64:282-4.

3. Artigo publicado em Volume com Suplemento
e) WR!4) ln:) pR'47) Aq@) r#1i) '11!113!4$) %2) 4#-i!() -'&-#4%7!4#-#$j)
and occupational lung cancer. Environ Health Perspect 1994; 102 
Suppl 1:275-82.

4. Artigo publicado em Número com Suplemento
*'j4!)Vg:)W+((#L'4)nV:)n'11#!)nh@)s%3!4t1)*1j-R%(%7#-'()&!'-$#%41)
to breast cancer. Semin Oncol 1996;23 (1 Suppl 2):89-97.

5. Livro
r#471L!4)ng:)k%4")V@)c!&%4$%(%7j)'4")(!'"!&1R#*)1i#((1)2%&)4+&1!1@)
2nd ed. Albany (NY): Delmar Publishers;1996.

6. Livro (Editor(s) como Autor(es))
Norman IJ, Redfern SJ, editores. Mental health care for elderly people. 
\!m)u%&iv)_R+&-R#(()w#L#471$%4!SFxxN@

7. Livro (Organização como Autor e Editor)
Y41$#$+$!)%2)n!"#-#4!) EbW=@) w%%i#47)'$) $R!) 2+$+&!)%2) $R!)n!"#-'#")
*&%7&'3@)s'1R#47$%4v)oR!)Y41$#$+$!SFxxI@

8. Capítulo de Livro
) `R#((#*1) Wh:)sR#14'4$) h @̀)lj*!&$!41#%4)'4") 1$&%i!@) Y4v) w'&'7R) hl:)
Brenner BM, editors. Hypertension: pathophysiology, diagnosis, 
'4")3'4'7!3!4$@)I4")!"@)\!m)u%&iv)r'L!4)`&!11SFxxG@)*@)CNGXyz@

x@)K&$#7%)!3)q%&3'$%)d(!-$&P4#-%
n%&1!)WW@)q'-$%&1) #4)$R!)!3!&7!4-!)%2) #42!-$#%+1)"#1!'1!1@)d3!&7)
Infect Dis [serial online] 1995 Jan-Mar [cited 1996 Jun 5]; 1 (1): 
[24 screens]. Disponível em: URL: http://www.cdc.gov/ncidod/
EID/eid.htm

Devem ser utilizados os nomes abreviados das publicações, de acor-
do com o adoptado pelo Index Medicus. Uma lista de publicações pode 
ser obtida em http://www.nlm.nih.gov.

Deve ser evitada a citação de resumos e comunicações pessoais.
M1)'+$%&!1)"!L!3)L!&#5#-'&)1!)$%"'1)'1)&!2!&H4-#'1)!1$/%)"!)'-%&"%)

com os documentos originais.

Anexos
Material muito extenso para a publicação com o manuscrito, desig-

nadamente tabelas muito extensas ou instrumentos de recolha de dados, 
poderá ser solicitado aos autores para que seja fornecido a pedido dos 
interessados.

-./(%)0.&'1$')/0$,$&&$

Os autores de qualquer manuscrito submetido devem revelar no 
3%3!4$%)"')1+,3#11/%)')!B#1$H4-#')"!)-%45(#$%1)"!)#4$!&!11!)%+)"!-('&'&)
a sua inexistência.

d11')#42%&3'./%)1!&6)3'4$#"')-%45#"!4-#'()"+&'4$!)')&!L#1/%)"%)3'-
4+1-&#$%)*!(%1)'L'(#'"%&!1)!B$!&4%1)!)4/%)#45(+!4-#'&6)')"!-#1/%)!"#$%&#'()
mas será publicada se o artigo for aceite.

Autorizações
Antes de submeter um manuscrito aos ARQUIVOS DE MEDICINA os 

autores devem ter em sua posse os seguintes documentos que poderão 
ser solicitados pelo corpo editorial:

- consentimento informado de cada participante;
- consentimento informado de cada indivíduo presente em foto-
7&'5#'1:)3!13%) 0+'4"%) 2%&!3) !2!-$+'"'1) $!4$'$#L'1) "!) %-+($'&) ')
respectiva identidade;
- transferência de direitos de autor de imagens ou ilustrações;
- autorizações para utilização de material previamente publicado;
- autorizações dos colaboradores mencionados na secção de agra-
decimentos.

SUBMISSÃO DE MANUSCRITOS

Os manuscritos submetidos aos ARQUIVOS DE MEDICINA devem ser 
preparados de acordo com as recomendações acima indicadas e devem 
ser acompanhados de uma carta de apresentação.
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Carta de apresentação
Deve incluir a seguinte informação:
1) Título completo do manuscrito;
I=)\%3!1)"%1)'+$%&!1)-%3)!1*!-#5#-'./%)"%)-%4$&#,+$%)"!)-'"')+3)
para o manuscrito;
T=)h+1$#5#-'./%)"!)+3)4;3!&%)!(!L'"%)"!)'+$%&!1:)0+'4"%)'*(#-6L!(S
C=)o#*%)"!)'&$#7%:)"!)'-%&"%)-%3)')-('11#5#-'./%)"%1)KrAbYfMW)Vd)
MEDICINA;
G=)q%4$!1)"!)5#4'4-#'3!4$%:)#4-(+#4"%),%(1'1S
N=)r!L!('./%)"!)-%45(#$%1)"!)#4$!&!11!)%+)"!-('&'./%)"')1+')'+1H4-#'S
7) Declaração de que o manuscrito não foi ainda publicado, na ín-
tegra ou em parte, e que nenhuma versão do manuscrito está a ser 
avaliada por outra revista;
8) Declaração de que todos os autores aprovaram a versão do ma-
nuscrito que está a ser submetida;
9) Assinatura de todos os autores.

É dada preferência à submissão dos manuscritos por e-mail (sub-
mit@arquivosdemedicina.org).

O manuscrito e a carta de apresentação devem, neste caso, ser 
!4L#'"%1)!3)5#-R!#&%1)1!*'&'"%1)!3) 2%&3'$%)m%&"@)V!L!)1!&)!4L#'"')
por fax (225074374) uma cópia da carta de apresentação assinada por 
todos os autores.

Se não for possível efectuar a submissão por e-mail esta pode ser 
efectuada por correio para o seguinte endereço:

ARQUIVOS DE MEDICINA
q'-+("'"!)"!)n!"#-#4')"%)`%&$%
Alameda Prof. Hernâni Monteiro
4200 – 319 Porto, Portugal

Os manuscritos devem, então, ser submetidos em triplicado (1 
original impresso apenas numa das páginas e 2 cópias com impressão 
frente e verso), acompanhados da carta de apresentação.

Os manuscritos rejeitados ou o material que os acompanha não serão 
devolvidos, excepto quando expressamente solicitado no momento da 
submissão.

CORRECÇÃO DOS MANUSCRITOS

A aceitação dos manuscritos relativamente aos quais forem solicita-
"'1)'($!&'.<!1)5#-')-%4"#-#%4'"')O)1+')&!'(#Q'./%@

A versão corrigida do manuscrito deve ser enviada com as alterações 
1+,(#4R'"'1) *'&') 2'-#(#$'&) ') 1+') L!&#5#-'./%) !) "!L!) 1!&) '-%3*'4R'"')
duma carta respondendo a cada um dos comentários efectuados.

M1)3'4+1-&#$%1)1P)*%"!&/%)1!&)-%41#"!&'"%1)'-!#$!1)'*P1)-%45#&3'-
ção das alterações solicitadas.

MANUSCRITOS ACEITES

Uma vez comunicada a aceitação dos manuscritos, deve ser enviada 
')1+')L!&1/%)5#4'()!3)5#-R!#&$%)"!)s%&"©, formatada de acordo com as 
instruções acima indicadas.

No momento da aceitação os autores serão informados acerca do 
2%&3'$%)!3)0+!)"!L!3)1!&)!4L#'"'1)'1)5#7+&'1@

A revisão das provas deve ser efectuada e aprovada por todos os au-
$%&!1)"!4$&%)"!)$&H1)"#'1);$!#1@)\!1$')2'1!)'*!4'1)1!)'-!#$'3)3%"#5#-'.<!1)
que decorram da correcção de gralhas.

Deve ser enviada uma declaração de transferência de direitos de 
autor para os ARQUIVOS DE MEDICINA, assinada por todos os autores, 
juntamente com as provas corrigidas.


