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HIPERPLASIA TÍMICA EM LACTENTE DE 5 MESES DE VIDA
Relato de caso
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INTRODUÇÃO

DISCUSSÃO

Timo é uma glândula linfoide reguladora de
células T, importante na resposta imunológica,
relativamente grande no período perinatal com
variedades anatômicas. Reconhecer o Timo
normal é importante para evitar procedimentos
invasivos desnecessárias.1,8

O caso apresenta RX tórax que causou confusão
diagnóstica. Cerca de 30% das hiperplasias tímicas são
assintomáticas e descobertos, por imagens solicitadas por
outras causas.2,3,3,6,8 As possíveis hipóteses diagnósticas de
massas mediastínicas são os Timomas,5,7,9,10 tumores raros e
a Hiperplasia tímica que é o crescimento benigno anormal
mais comum do mediastino anterior em pediatria. O exame
padrão ouro para diagnóstico diferencial das alterações do
timo é a TC do tórax1,3,8 onde a hiperplasia aparece como
aumento difuso do timo ou como massa, de contornos
definidos e densidade homogênea, sem invasão de
estruturas. Quando há invasão da gordura mediastinal ou
pleura corrobora com o diagnóstico de timoma que é
elucidado pela biópsia.5,7,9 A TC de tórax do paciente em
questão mostrou ausência de infiltrações da gordura do
mediastino ou invasão de estruturas, direcionando o
diagnóstico para hiperplasia tímica.

RELATO DO CASO
Paciente masculino, 5 meses, comparece para
puericultura com a mãe que relata ter levado a
criança a consulta de urgência por sintomas
gripais e a radiografia de tórax (Rx torax)
mostrou presença de massa em hemitórax
esquerdo e já tinha ido ao cardiologista, feito
eletrocardiograma e ecocardiograma normais
mas estava sem diagnóstico. A criança estava
assintomática. Foi solicitada tomografia de
tórax (TC) que evidenciou formação tecidual
homogênea no mediastino anterior, caráter
expansivo sem compressão ou invasão de
estruturas, compatível com hiperplasia tímica. A
conduta tem sido expectante, com TC periódica.

CONCLUSÃO
Em radiografia simples de tórax o achado ocasional de
hiperplasia tímica pode simular cardiomegalia ou massa
mediastinal. Deste modo, sempre se faz necessário estudos
adicionais com outros exames de imagem para elucidação
diagnóstica, evitando assim, intervenções cirúrgicas
desnecessárias3. O acompanhamento adequado do
paciente, a longo prazo, permite a percepção da redução
volumétrica do órgão.
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Figura 2: Tomografia computadorizada de tórax:
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