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Resumo 
 

Cavalheiro BG. Expressão das metaloproteinases MMP-2, MT1-MMP e TIMP-2 e 
aspectos clinicopatológicos no carcinoma medular da glândula tireóide: implicações 
prognósticas [tese]. São Paulo: Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo; 
2006. 242p. 
 
 
INTRODUÇÃO: o carcinoma medular da tireóide é neoplasia de diferenciação e 
prognóstico intermediários, entre cânceres bem diferenciados e indiferenciados desta 
glândula, podendo ser esporádico ou familiar. O tratamento de escolha é cirúrgico. 
As metaloproteinases (MMP), por sua vez, são enzimas que participam diretamente 
da degradação da matriz extracelular, entre outros processos relacionados à 
carcinogênese. OBJETIVOS: correlacionar as evoluções clínicas de 37 pacientes, 
submetidos a tratamento operatório para o carcinoma medular, com dados 
clinicopatológicos, obtidos em revisões de prontuários médicos, e com as expressões 
imuno-histoquímicas, nos espécimes tumorais, de MMP-2, MT1-MMP (MMP 
transmembrana 1) e TIMP-2 (inibidor tecidual 2 de MMP), associados à progressão 
neoplásica em outros sítios. MÉTODOS: são 37 pacientes acompanhados por 65,62 
meses em média (quatro a 189 meses), em período de junho de 1982 a fevereiro de 
2005, nos Serviços de Cirurgia de Cabeça e Pescoço e Endocrinologia do Hospital 
das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, no Instituto 
Brasileiro de Controle do Câncer e em clínica privada. Os blocos operatórios foram 
selecionados conforme sua representação neoplásica e as colorações imuno-
histoquímicas realizadas com os marcadores citados acima. Análise estatística foi 
realizada com associação de significância ao nível de 5,0%. RESULTADOS: quinze 
pacientes (40,5%) curaram-se e encontravam-se vivos e sem doença ao final dos 
seguimentos clínicos. Dezessete (45,9%) apresentaram persistências neoplásicas e, 
em cinco (13,5%), as neoplasias recidivaram. Quatro pacientes (10,8%) faleceram, 
todos em decorrência do carcinoma medular e com indícios clínicos e/ou 
imagenológicos de neoplasia. Das relações entre condições clínicas finais (vivo sem 
doença, vivo com doença e morto pela doença) e aspectos clinicopatológicos, foram 
estatisticamente significativos: exame físico cervical inicial positivo quanto à 
presença de nódulos tireóideos e/ou adenomegalia metastática (p = 0,0017), sintomas 
sistêmicos (p = 0,0288), extensão neoplásica para a cápsula tireóidea (p = 0,0375), 
extensão tumoral para tecidos adjacentes (p = 0,0024), invasão vascular (p = 0,0142), 
acometimento metastático linfonodal cervical (p < 0,0001), estádio TNM (p = 
0,0016) e evidências de doenças cervical e/ou a distância na ausência de cura (p = 
0,0335). Índice proposto (associação de proporção de área neoplásica imunomarcada 
e intensidade desta coloração) correlacionou-se, quando aplicado às expressões de 
MMP-2 em neoplasias primárias, às condições clínicas finais (p = 0,0005) e às 
evoluções com cura ou persistência neoplásica após o tratamento cirúrgico inicial (p 
= 0,0207). O mesmo índice, aplicado às expressões de MT1-MMP, bem como, a 
proporção de células neoplásicas imunocoradas, correlacionou-se com possibilidades 
de cura ou persistência (p = 0,0098). Após cálculo de razão entre expressões imuno-
histoquímicas de MMP-2 e TIMP-2 em neoplasias primárias, foi observado que 
maior proporção deste último correlacionou-se com menores ocorrências de: exame 
cervical inicial positivo (p = 0,0248), metástases linfonodais cervicais (p = 0,0002) e 



condições clínicas finais desfavoráveis (p = 0,0149). CONCLUSÕES: aspectos 
clinicopatológicos e expressões imuno-histoquímicas de MMP-2 e MT1-MMP, bem 
como a razão entre MMP-2 e seu inibidor tecidual TIMP-2, são preditores adicionais 
de evolução clínica em portadores de carcinomas medulares tratados cirurgicamente. 
 
Descritores: 1.CARCINOMA MEDULAR 2.NEOPLASIAS DA GLÂNDULA 
TIREÓIDE 3.METALOPROTEASES 4.GELATINASE A 5.INIBIDOR DE 
METALOPROTEINASE-2 TECIDUAL 6.PROGNÓSTICO 
7.IMUNOHISTOQÍMICA 



Summary 
 
Cavalheiro BG. Expression of matrix metalloproteinases MMP-2, TIMP-2 e MT1-
MMP and clinicopathologic aspects in medullary thyroid carcinoma:  prognostic 
implications [tese]. São Paulo: Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo; 
2005. 242p. 
 
 
INTRODUCTION: medullary thyroid carcinoma is neoplasia of intermediary 
differentiation and prognosis, between differentiated and undifferentiated thyroid 
cancers. It may be sporadic or familiar. Its treatment of choice is surgical. Matrix 
metalloproteinases (MMP) are enzymes that participate directly in the degeneration 
of the extracellular matrix, among other processes related to carcinogenesis. 
OBJECTIVES: correlate the clinical evolution of  37 patients submitted to surgical 
treatment for medullary carcinoma, with clinicopathologic data, obtained in reviews 
of medical promptuaries, and with neoplastic immunohistochemical expressions of 
MMP-2, MT1-MMP (membrane type 1 MMP) and TIMP-2 (tissue inhibitor 2 of 
MMP), associated to the neoplastic progression in other sites. METHODS: 37 
patients followed up for 65.62 months on average (four to 189 months), during the 
period from June 1982 to February 2005, in the Services of Head and Neck Surgery 
and Endocrinology of the Hospital das Clínicas of the University of São Paulo 
Medical School, in the Brazilian Institute of Cancer Control and in private clinics. 
The surgical paraffin blocks were selected according to their neoplastic 
representation and the immunohistochemical stainings carried out with the markers 
cited above. Statistical analysis was performed with the association of a level of 
significance of 5.0%. RESULTS: fifteen patients (40.5%) were cured and were found 
live and without the disease at the end of the clinical procedures. Seventeen (45.9%) 
presented neoplastic persistence and, in five (13.5%), the neoplasia relapsed. Four 
patients (10.8%) deceased, all of them due to medullary carcinoma and with clinical 
and/or imagenological evidences of neoplasia. Of the relations between the final 
clinical conditions (live without disease, live with disease and dead due to the 
disease) and clinicopathologic aspects, were statistically significant: initial cervical 
examination positive to the presence of thyroid nodules and/or metastatic lymph 
nodes (p = 0.0017), systemic symptoms (p = 0.0288), neoplastic extension for the 
thyroid capsule (p = 0.0375), tumor extension to adjacent tissues (p = 0.0024), 
vascular invasion (p = 0.0142), cervical lymph nodes metastases (p < 0.0001), TNM 
stage (p = 0.0016) and evidence of cervical disease and/or distant metastases in the 
absence of cure (p = 0.0335). The score system proposed (association of the 
proportion of neoplastic immunomarked area and the intensity of this staining) was 
correlated, when applied to the MMP-2 expressions in primary neoplasias, with final 
clinical conditions (p = 0.0005) and with evolutions, determined by cure or 
neoplastic persistence, after initial surgical treatment (p = 0,0207). The same score, 
applied to the MT1-MMP expressions, as well as the proportion of immunostained 
neoplastic cells, was correlated with possibilities of cure or persistence (p = 0.0098). 
After calculating the rate between the MMP-2 and TIMP-2 immunohistochemical 
expressions in primary neoplasias, greater proportion of the latter was correlated with 
lesser occurrences of: initial positive cervical examination (p = 0.0248), cervical 
lymph nodes metastases (p = 0.0002) and final unfavorable clinical conditions (p = 



0.0149). CONCLUSIONS: clinicopathologic aspects and immunohistochemical 
expressions of MMP-2 and MT1-MMP, as well as the rate between MMP-2 and its 
tissue inhibitor TIMP-2, are additional indicators of clinical evolution in bearers of 
medullary carcinomas treated surgically. 
 
Indicators: 1.MEDULLARY CARCINOMA 2.THYROID NEOPLASMS 
3.METALLOPROTEASES 4.GELATINASE A 5.TISSUE INHIBITOR   OF 
METALLOPROTEINASE-2 6.PROGNOSIS 7.IMMUNOHISTOCHEMISTRY 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

1.1 CARCINOMA MEDULAR DA GLÂNDULA TIREÓIDE 

 

 

O carcinoma medular da glândula tireóide (CMT) é uma neoplasia de 

diferenciação intermediária entre aquelas bem diferenciadas, como os carcinomas 

papilífero e folicular, e cânceres indiferenciados ou anaplásicos desta glândula. É 

responsável por 3% a 15% dos tumores malignos da tireóide. 1-6 

Em estudo retrospectivo conduzido por Saad et al. 1 com 1844 portadores de 

carcinomas da tireóide, 8,7% eram acometidos por CMT. Já, entre 5584 portadores 

de carcinomas da tireóide tratados nos Estados Unidos durante 1996, 3,17% 

apresentavam esse tumor. 2 Entre 53856 casos de carcinomas da tireóide, estudados 

com dados fornecidos por aproximadamente 2100 hospitais do território norte-

americano, foram identificados 3,7% de casos de CMT entre 1985 e 1990 e, 3,5%, 

entre 1991 e 1995. 3  

Pacini et al. 4 estudaram 1385 portadores de nódulos tireóideos, atendidos 

consecutivamente durante 12 meses. Foram diagnosticados 0,57% de CMTs, que 

corresponderam a 15,7% de todos os casos de carcinomas da tireóide. Bisi et al., 5 em 

revisão histórica de cinco décadas (de 1 945 a 1989) realizada com material de 

281175 pacientes operados no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da 

Universidade de São Paulo, identificaram 542 casos de neoplasias malignas 
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primárias da glândula tireóide, entre os quais observaram 16 casos de CMT (2,95%). 

Através de base de dados coletados entre 1988 e 1998, Bhattacharyya 6 identificou 

499 (2,8%) pacientes acometidos por CMTs, entre 18118 casos de carcinomas 

diferenciados e medulares da tireóide tratados nos EUA no período acima.  

 Há tendência de maior acometimento de mulheres com proporções que não 

ultrapassam 2,5 mulheres para cada homem afetado. 1,2,6-17 Faixas etárias acometidas 

são muito diversas e correlacionam-se com a forma clínica da doença, o que implica 

indivíduos cujas primeiras manifestações do CMT podem ocorrer desde à primeira 

década de vida até à sexta década ou ainda mais adiante. 

 O CMT origina-se de células “C” da tireóide, originalmente denominadas 

células parafoliculares e derivadas da crista neuroectodérmica, precursora do sistema 

nervoso central. São células do sistema APUD (“Amine Precursor Uptake and 

Decarboxylation” ou precursores de captação e decarboxilação de aminas), 

produtoras de aminas e outros peptídeos.  

Em 1 951, Horn 18 descreveu variante distinta do carcinoma tireóideo 

representada por grupos celulares compactos e peculiar tendência ao 

desenvolvimento de metástases linfonodais. Mas foram Hazard et al.19 que 

caracterizaram, em 1959, o CMT como entidade clinicopatológica, definiram suas 

características histológicas relevantes, inclusive a presença de amilóide e seu padrão 

não-folicular, e sugeriram sua denominação. Em 1965, Schimke e Hartmann 20 

observaram associação de caráter familiar autossômico dominante entre CMT e 

feocromocitoma. Sipple, 21 porém, já havia notado relação entre carcinoma tireóideo 

e feocromocitoma bilateral, em 1961. Já Williams, 22 em 1 966, atribuiu a origem do 

CMT às células parafoliculares, células estas descritas como presentes entre o 
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epitélio folicular e a membrana basal do folículo tireóideo, próximas à parede externa 

do folículo. Em 1968, Steiner et al. 23 descreveram associação entre CMT, 

feocromocitoma e hiperparatireoidismo (HPT), síncronos ou não, como parte da 

Síndrome das Neoplasias Endócrinas Múltiplas (NEM) tipo 2.  

Em 1968, Tashjian e Melvin 24 dosaram, pela primeira vez, títulos séricos e 

teciduais de calcitonina (CT) em paciente com CMT e em seu espécime tumoral, 

respectivamente, e, desde 1978, essa tem sido utilizada como marcador diagnóstico e 

prognóstico, sensível e específico para o CMT. 4 

Simpson et al., 25 seguidos por Mathew et al., 26 identificaram o cromossomo 

10q11.2 como sede das alterações genéticas responsáveis pela Síndrome das 

Neoplasias Endócrinas Múltiplas tipo 2A (NEM2A). Em 1993, Mulligan et al. 27 e 

Donis-Keller et al. 28 identificaram que mutações germinativas no RET (“Rearranged 

during Transfection”) proto-oncogene, codificador de receptor tirosino-quinase na 

membrana celular, são responsáveis pelos carcinomas medulares tipo familiar 

isolado (CMTF-I) e relacionado à NEM2A e introduziram o teste genético na prática 

clínica. Relações entre mutações no RET proto-oncogene e a Síndrome das 

Neoplasias Endócrinas Múltiplas tipo 2B (NEM2B) foram estabelecidas em 1994. 29 

Desde então, mutações em diferentes códons cromossômicos têm sido associadas às 

NEMs e ao CMTF-I. Foram feitas, também, correlações genótipo-fenótipo, ou seja, 

mutações específicas no RET proto-oncogene levam a padrões próprios de 

manifestações clínicas. 30-33 

Grupos de estudo multinacionais têm contribuído com muito das informações 

disponíveis a respeito do CMT e das NEMs, com destaque para os “International 

RET Mutation Consortium”, “European Multiple Endocrine Neoplasia (EUROMEN) 
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Study Group”, 34 “Groupe D’Étude dês Tumeurs à Calcitonine” (GETC), 13 “U.S. 

Thyroid Cancer Study Group” e “German Thyroid Study Group”. 2 Avanços na 

compreensão da origem genética do CMT têm proporcionado aprimoramentos no 

diagnóstico de suas formas clínicas e promovido o desenvolvimento de programas de 

rastreamento familiar para diagnóstico precoce da doença, antes mesmo que esta se 

manifeste. 35 

 Aproximadamente 75% dos casos de CMT ocorrem de forma não-herdada, ou 

seja, esporádica (CMT-E), em indivíduos, em geral, com mais de 30 anos de idade e 

sem endocrinopatias associadas. Os demais 25% dos casos ocorrem sob forma 

herdada, a partir de mutações no RET proto-oncogene, e constituem a forma familiar 

do CMT (CMT-F). Sua transmissão é autossômica dominante, com alta penetrância e 

expressividade variável e idade-dependente. 35 A forma familiar da doença pode ser 

dividida em quatro entidades distintas: vinculada à NEM2A; vinculada a um subtipo 

da NEM2A, associada à presença de lesões cutâneas de líquen de amiloidose; 

vinculada à NEM2B e como CMT isolado (CMTF-I), onde a transmissão da doença 

também é autossômica dominante, mas não se manifestam outras endocrinopatias. 8 

Os pacientes acometidos são mais jovens e o desenvolvimento de hiperplasia de 

células “C” (HCC) precede o carcinoma, que tende a manifestar-se de forma 

multifocal. O diagnóstico das formas familiares tem se beneficiado com o 

desenvolvimento de conhecimentos genéticos, de tal forma que sua proporção tende 

a aumentar em relação ao CMT-E. À NEM2A associam-se, além do CMT, 

feocromocitoma e HPT. À NEM2B estão associados feocromocitoma, neuromas 

mucosos e anormalidades esqueléticas, sendo a ocorrência de HPT muito rara. 8 
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 O único tratamento eficaz é cirúrgico, principalmente se realizado em 

estádios precoces da doença. Assim como suas formas clínicas, o prognóstico dos 

portadores de CMT também é muito variável. Sobrevida global, em cinco anos, já foi 

calculada entre 65% e 100%. 6,8,10, 17 Recidivas podem ocorrer a longo prazo e não há 

dúvida de que se trata de doença de evolução potencialmente fatal. 

 

 

1.2 METALOPROTEINASES 

 

 

A matriz extracelular (MEC) desenvolve papel crucial no desenvolvimento e 

na manutenção da arquitetura tridimensional tecidual. Da perda da integridade dos 

tecidos, participa a desintegração desse arcabouço, cuja remodelação, por sua vez, é 

essencial tanto para processos fisiológicos (remodelação óssea, implantação 

trofoblástica e cicatrização, por exemplo), como para processos patológicos (doenças 

inflamatórias e carcinogênese). 36 Células neoplásicas requerem degradação 

proteolítica da MEC para cada etapa da carcinogênese, que inclui organização da 

neoplasia primária, sua progressão, angiogênese, invasão local e desenvolvimento de 

metástases. 37 Os componentes da MEC incluem colágenos, lamininas, fibronectina, 

vitronectina e proteoglicanos. 38 

 Proteinases extracelulares participam de todas essas etapas, sendo que suas 

habilidades de degradação são essenciais para que cada célula interaja de forma 

apropriada com o meio que a circunda. 38 Existem diversas famílias de enzimas que 

degradam a MEC, destaca-se, pela extensa participação em praticamente todos os 
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passos da carcinogênese e capacidade de degradação de todos os componentes da 

MEC, a família das metaloproteinases (“Matrix Metalloproteinases” ou MMPs), 36,39 

também denominadas matrixinas. 

MMPs são definidas como proteinases que degradam componentes da MEC e 

da membrana basal, contém um íon zinco, compartilham seqüências comuns de 

aminoácidos, são produzidas sob forma latente (zimogênio) e são inutilizadas  pelos 

inibidores teciduais das metaloproteinases (“Tissue Inhibitors of Metalloproteinases” 

ou TIMPs). 36 Exercem também participações essenciais em funções fisiológicas, 

como remodelações e reparos teciduais, morfogênese e angiogênese. 40 

 Diversos estudos, que serão citados em capítulos posteriores, relacionaram a 

expressão das MMPs em tecidos neoplásicos ao comprometimento prognóstico de 

seus respectivos portadores. São poucas as publicações que correlacionaram o câncer 

tireóideo, especialmente o carcinoma medular, à expressão das MMP. Somente uma 

linha de pesquisa, 37 até o momento, tentou associar a expressão de MMP-2 em 

espécimes de CMT ao estádio patológico, sem sucesso, porém. Com o presente 

estudo, objetiva-se correlacionar as expressões imuno-histoquímicas (IH) das MMP-

2 e MT1-MMP (“Membrane Type 1 Matrix Metalloproteinase”, metaloproteinase 

transmembrana 1 ou MMP-14) e do TIMP-2 (inibidor tecidual 2 da MMP) no 

carcinoma medular a aspectos clinicopatológicos a serem também testados como 

pertinentes, ou não, à evolução dos pacientes estudados. Foram selecionados 37 

casos, seguidos por 65,62 meses em média (quatro a 189 meses). 
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2 OBJETIVOS 

 

 

O presente estudo teve como objetivo a análise retrospectiva de 37 casos de 

CMTs, assim como de seus espécimes operatórios. Foram revistos os prontuários 

médicos dos respectivos pacientes em busca de dados clinicopatológicos e, através 

de colorações IH para MMP-2, MT1-MMP (MMP-14) e TIMP-2, pretendeu-se 

determinar suas expressões em espécimes neoplásicos primários e metastáticos, estes 

últimos quando existentes, e comparar os dados obtidos com a evolução clínica de 

cada paciente estudado. Pretendeu-se avaliar a aplicabilidade do estudo imuno-

histoquímico proposto como método preditivo do comportamento biológico do CMT 

e, em outras palavras, responder às seguintes questões: 

1. Há correlação entre aspectos clinicopatológicos e as condições clínicas 

finais - vivo sem doença, vivo com doença ou morto pela doença? 

2. Há correlação entre aspectos clinicopatológicos e as evoluções clínicas 

após os tratamentos cirúrgicos iniciais - cura ou persistência/recidiva neoplásica? 

3. Há correlação entre as representações imuno-histoquímicas das proteínas 

MMP-2, MT1-MMP e TIMP-2 nos espécimes cirúrgicos e as evoluções pós-

operatórias dos pacientes, bem como suas condições clínicas finais?  
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3 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

 

3.1 CARCINOMA MEDULAR DA GLÂNDULA TIREÓIDE 

 

 

3.1.1 ASPECTOS ETIOLÓGICOS 

 

 

Existem duas classes de genes cujas mutações, desenvolvendo-se 

naturalmente ou por influência de carcinógenos, levam à perda do controle do 

crescimento e divisão celulares que culminam com o desenvolvimento do câncer. 

São eles os genes supressores de tumores e os oncogenes. Múltiplos eventos 

genéticos seqüenciais, entretanto, são necessários para o desenvolvimento das 

neoplasias. 41   

Mais de 100 oncogenes já foram descritos e, por definição, caracterizam-se 

por efeito “ganho de função”, quando um proto-oncogene torna-se 

inapropriadamente ativado através de mutações. Tal ativação altera o produto da 

expressão gênica a partir de elevada expressividade ou incapacidade de regulação 

transcricional. É improvável que a ativação de um oncogene isolado leve ao 

desenvolvimento clínico do câncer, mas parece ser o evento inicial na carcinogênese 

tireóidea, seguida de outros eventos moleculares que culminam em fenótipos 
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malignos. Genes supressores de tumores, por sua vez, participam do 

desenvolvimento do câncer a partir de efeito “perda de função”. 41  

Knudson et al. 42 propuseram teoria para a carcinogênese do CMT baseada 

em dois eventos mutacionais. O primeiro evento seria a mutação germinativa, 

herdada de forma autossômica dominante, nas células precursoras da crista neural e 

que tornaria as células descendentes susceptíveis à transformação maligna. O 

segundo evento corresponderia a mutações somáticas no clone hiperplásico com 

resultante desenvolvimento do carcinoma. Ressalta-se que mutações germinativas 

são identificadas no material genético de todas as células do organismo, enquanto 

que mutações somáticas são eventos restritos às células neoplásicas.  

O RET proto-oncogene, localizado em posição pericentrométrica no 

cromossomo 10, codifica a proteína ret, glicoproteína da membrana celular, receptora 

de fatores de crescimento e composta por domínio tirosino-quinase. Mutações levam 

à ativação desta proteína com conseqüências carcinogênicas a favor do CMT e que 

também podem contribuir para o desenvolvimento do carcinoma papilífero da 

tireóide, através de rearranjos somáticos, não-hereditários. 43,44 

São relatadas diversas mutações, na sua maioria pontuais (alterações únicas 

em base do nucleotídeo), responsáveis pela ativação da proteína ret e pela maioria 

dos casos de CMT, porém ainda há muito o quê se compreender a respeito de 

aspectos biológicos deste tumor. Kim et al. 45 enfatizaram algumas questões 

interessantes a respeito do CMT e das NEMs: por que órgãos específicos são 

afetados pelos defeitos genéticos germinativos enquanto outros não o são? Por que 

algumas neoplasias induzidas são malignas, entre outras benignas? E o que pode ser 

feito para se inibir a proliferação das células afetadas? 



 13

Nas formas familiares, a HCC associa-se ao ou precede o desenvolvimento do 

CMT. Especula-se que a HCC seja induzida por mutações germinativas no RET, mas 

que requeira eventos somáticos adicionais para sua progressão para CMT. 46 

Mutações em códons específicos (seqüências de três nucleotídeos que 

codificam aminoácidos, em molécula de DNA ou RNA) têm sido associadas às 

diferentes manifestações do CMT, tanto relacionadas às formas clínicas, como ao 

comportamento biológico neoplásico, que pode ser distinto entre famílias alocadas 

em uma mesma síndrome. Mutações em códons específicos correlacionam-se com 

alterações de domínios também específicos da proteína tirosino-quinase com 

conseqüências fenotípicas próprias. Mutações germinativas no RET proto-oncogene 

foram identificadas em aproximadamente 97% dos portadores de NEM2A, 95% dos 

portadores de NEM2B e em 86% dos portadores de CMTF-I. 35 

Machens et al. 46 estudaram 167 portadores de mutações germinativas do 

RET proto-oncogene e submetidos à tireoidectomia total. Sessenta e sete pacientes 

foram considerados casos “index”, ou primeiro caso diagnosticado em determinada 

família, e os 100 restantes diagnosticados por rastreamento genético. Trinta e sete 

por cento das famílias afetadas o eram no códon 634 - éxon 11, 19% no códon 918 - 

éxon 16, 10% no códon 790 - éxon 13, 9% no códon 618 - éxon 10, 8% no códon 

620 - éxon 10, 7% no códon 791 - éxon 13, 4% no códon 804 - éxon 14, 3% no 

códon 611 - éxon 10, 2% no códon 768 - éxon 13 e 1% no códon 630 - éxon 11, 

sendo éxons seqüências codificadoras do material genético, compostas por códons. 

No momento da operação, fenótipos relacionados às NEM2s já eram presentes nos 

portadores de mutações nos códons 918 (100%), 634 (26%), 620 (17%), 791 (13%) e 
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618 (11%). Idades de surgimento do CMT foram muito distintas entre os pacientes e 

correlacionaram-se ao códon acometido pela mutação.  

Em estudo com 94 famílias portadoras de mutação no RET, Frank-Raue et al. 

31 observaram que 81% dos acometidos pela NEM2A apresentavam mutação no 

códon 634, associada a maior prevalência de feocromocitoma e HPT. Em metade dos 

acometidos pelo CMTF-I, foram identificadas mutações no códon 634. De oito 

pacientes acometidos pela NEM2B, apenas um não apresentava mutações 

germinativas no códon 918 do RET proto-oncogene, mutação considerada, quando 

germinativa, específica para o desenvolvimento da NEM2B.  

Com dados coletados de 18 instituições médicas, 477 famílias NEM2 foram 

avaliadas notando-se que mutações no códon 918 só ocorreram nos casos de NEM2B 

e mutações nos códons 768 e 804 foram mais freqüentes nos acometidos pelo 

CMTF-I. Doença de Hirschsprung também pode estar associada a mutações no RET 

proto-oncogene e sua presença foi relatada no estudo. 32 

Setenta e nove por cento das crianças e adolescentes estudados, entre 75 

portadores de mutações no RET, apresentavam mutações no códon 634. 47 Em 

revisão da literatura, Szinnai et al. 48 identificaram, entre 150 pacientes pediátricos, 

63% de casos relacionados a mutações no códon 634, 19% no códon 618, 9% no 

códon 620 e 6% no códon 804. Foram encontrados raros casos de mutações nos 

códons 609, 611 e 790.  

Dos acometidos pela NEM2A, sua maioria é portadora de mutações em 

códons dos éxons 10 e 11, que levam a alterações no domínio extracelular da 

proteína ret. Dos portadores da NEM2B, cerca de 95% apresentam mutações no 

códon 918 e os demais são acometidos, em sua maioria, por mutações no códon 883 - 
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éxon 15. Ambos os códons produzem alterações no domínio intracelular da proteína 

ret. 49  Pelo CMTF-I, são responsabilizadas mutações que envolvem tanto domínios 

extra, como intracelulares, da proteína ret. 

Alterações somente somáticas no RET proto-oncogene têm sido 

correlacionadas ao CMT-E em 23% a 69% dos casos. A mutação mais freqüente 

localiza-se no códon 918. 50,51 É distribuída de maneira heterogênea no mesmo 

espécime neoplásico e assim não parece ser evento inicial na carcinogênese da forma 

esporádica do tumor. 51 Mutações somáticas também foram encontradas nos éxons 

10, 11 e 15. 52  

 

 

3.1.2 HISTOPATOGÊNESE 

 

 

A hiperplasia de células “C” é condição caracterizada pela proliferação 

multifocal destas células, com respeito à membrana basal do folículo tireóideo. 53 

Pode ser definida por densidade de células “C” maior que 40 células por centímetro 

cúbico por campo de aumento de 400X ou, pelo menos, três focos microscópicos de 

células “C” que contenham mais que 50 células por campo de aumento de 100X. As 

lâminas devem estar coradas com calcitonina (técnica imuno-histoquímica). 54  

 A HCC pode estar presente em várias condições clínicas, como NEM2, 

situações de hipercalcemia, condições de hipergastrinemia, tireoidite de Hashimoto, 

bócio hiperplásico e adjacente a outros tumores tireóideos. Embora seja mais 
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freqüente no CMT-F, observa-se que não é exclusiva das formas familiares, onde é 

considerada precursora do CMT. 53  

O CMT precoce é diagnosticado pelo acometimento da membrana basal 

folicular, o que pode incluir interrupções focais ou pontos de duplicação da mesma, 

visualizados após coloração IH ou à microscopia eletrônica. Há, portanto, extensão 

de células “C” para o interstício tireóideo. 53 

 A maioria dos carcinomas medulares não é encapsulada e exibe amplo 

espectro arquitetural. Os padrões morfológicos celulares também são vários. Nos 

casos familiares, lesões pequenas são mais freqüentemente encontradas na transição 

dos terços médio e superior dos lobos tireóideos, onde predominam as células “C” 

em condições fisiológicas. Metástases contralaterais podem ser confundidas com 

multicentricidade neoplásica, mais comum nos casos familiares, embora não existam 

diferenças histopatológicas entre as entidades familiar e esporádica. A presença de 

HCC adjacente a tais lesões é mais freqüente em tumores primários, não-

metastáticos. 53 Depósitos de amilóide no estroma são constantes, como também 

variáveis quantidades de colágeno e áreas de calcificações. 1,53  

 

 

3.1.3 CALCITONINA E ANTÍGENO CARCINOEMBRIONÁRIO  

 

 

 Calcitonina é polipeptídeo produzido pelas células “C” da tireóide e com 

poder hipocalcemiante, antagônico, portanto, ao paratormônio humano (PTH) 

produzido pelas paratireóides. 55 É marcador bastante sensível e específico de 
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processos patológicos das células “C”, embora outras condições clínicas também 

possam estar associadas a níveis séricos elevados de CT, como outros “APUDomas” 

(ganglioneuromas, neuroblastomas, timomas, tumores carcinóides como do pulmão e 

do trato gastrointestinal), câncer de mama, câncer de próstata, hipercalcemia, 

hipocalcemia neonatal, insuficiência renal, insuficiência hepática, pancreatite, doença 

de Graves, doença péptica aguda, anemia perniciosa, estresse, operação da glândula 

tireóide, operação hepática, infarto agudo do miocárdio, traumas, intoxicação por 

lítio, gestação e lactação. É o principal polipeptídeo produzido pelas células “C” e 

homens têm concentrações séricas mais elevadas, como também indivíduos durante o 

crescimento estatural. 8 

 Sua secreção é influenciada por secretagogos entre os quais se destacam 

etanol, gastrina, pentagastrina, isoproterenol, estrógenos, testosterona, vitamina D, 

cálcio, catecolaminas e opióides. Cimetidina, nicotina, somatostatina, CT exógena e 

ß-bloqueadores inibem a liberação de CT. Testes com secretagogos (testes de 

estímulo ou provocativos) aperfeiçoaram a detecção de valores séricos alterados de 

CT e o diagnóstico do CMT, com redução de resultados falso-negativos. Os testes 

preferenciais combinam infusão de cálcio seguida de infusão de pentagastrina, com 

dosagens de CT previamente ao exame, no tempo zero e em intervalos de um, dois, 

cinco, 10 e 15 minutos. São de grande valia em casos de HCC, em CMTs de 

dimensões pequenas e na presença de restos tumorais após ressecção operatória, 

quando dosagens de CT basal podem encontrar-se dentro dos limites da normalidade. 

Testes provocativos com resultados limítrofes devem ser repetidos mais duas vezes, 

no mínimo. 8 Não há consenso universal quanto aos valores específicos para os 
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níveis fisiológicos e patológicos de CT sérica, de tal forma que cada laboratório deve 

padronizar seus valores de referência. 8,34   

Como a meia vida da CT é muito baixa, seus títulos séricos devem 

normalizar-se entre 24 e 72 horas, após tratamento cirúrgico satisfatório. Evidência 

de níveis elevados de CT a partir de 72 horas da operação, apesar de reduzidos em 

relação aos valores pré-operatórios, pode indicar persistência de doença neoplásica e, 

portanto, que o paciente não está adequadamente tratado. 56 No seguimento pós-

operatório, níveis de CT basal dentro dos limites da normalidade devem ser sempre 

confirmados com testes provocativos. 8,56 Portadores de mutação no RET, cujas 

dosagens séricas de CT basal estão nos limites da normalidade, fatalmente terão o 

teste convertido em alguma fase de sua vida. 

Cura bioquímica, equivalente à cura operatória, é determinada quando o 

paciente é submetido a testes de estímulo para CT e estes são negativos. Elevações 

nas dosagens séricas de CT, até seis meses da operação, mesmo após sua queda ou 

normalização, indicam persistência da neoplasia. Elevações após os primeiros seis 

meses de sua normalização pós-operatória indicam recidiva do tumor. 34 

Calcitonemia, por sua vez, pode permanecer elevada por anos sem que indícios 

clínicos ou em exame de imagem indiquem o local da recidiva ou persistência 

neoplásica. 57 Taxas específicas de CT após estímulo que definem cura ou doença 

presente e seus métodos de dosagem também não são padronizados. 34 

Valores pré-operatórios elevados foram relacionados com estádios tumorais 

mais avançados. 1,13,56 Cohen et al. 13 observaram que níveis pré-operatórios de CT 

correlacionaram-se com diâmetros neoplásicos, especialmente em casos familiares, e 

que estes níveis, juntamente com diâmetros tumorais, são significativamente maiores 
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em pacientes não curados. Correlacionaram também determinado nível de CT pré-

operatória (acima de 1000 pg/mL) com a existência de doença metastática a 

distância e de cura após tratamento cirúrgico (títulos de CT menores que 50 pg/mL). 

Entretanto, a dosagem pré-operatória aumentada de CT não implicou ausência de 

cura após o tratamento. Idade, gênero e formas clínicas não foram preditivos de 

normalização pós-operatória de CT. Referências para CT basal e sob estímulo foram 

estabelecidas, para este estudo, em valores menores que 10 pg/mL. 

Sheuba et al. 58 puderam diferenciar casos de HCC sem desenvolvimento 

neoplásico de portadores de CMT, através de testes de estímulo em 86 pacientes, mas 

não encontraram correlação entre níveis de CT basal e sob estímulo e presença de 

CMT com ou sem metástases a distância. Níveis basais de CT mostraram-se úteis 

como critérios de diferenciação entre pacientes com metástases linfonodais e aqueles 

sem doença metastática cervical. 

Em estudo com 15 pacientes, portadores assintomáticos de NEM2A e 

submetidos à tireoidectomia, Hotz et al. 59 puderam correlacionar níveis de CT basal 

com achados de HCC e microcarcinomas. O mesmo não foi possível com a 

utilização das medidas de CT sob estímulo. 

Como células do sistema “APUD”, as células “C” também secretam outras 

substâncias. Neoplasias originárias destas células podem produzir elementos não 

produzidos normalmente por suas equivalentes não-patológicas, de tal forma que 

outros hormônios polipeptídeos como ACTH (“adrenocorticotropic hormone” ou 

hormônio adrenocorticotrópico), endorfinas e somatostatina, além de aminas 

bioativas e enzimas (dopamina, dopadescarboxilase, histaminase e serotonina) entre 
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outras substâncias (antígeno carcinoembrionário, melanina, fator de crescimento 

neural e prostaglandinas, por exemplo) podem ser secretados pelo CMT. 8 

O antígeno carcinoembrionário (CEA ou “carcinoembryonary antigen”) pode 

ser útil como marcador do CMT, menos específico e sensível, porém, que a CT, ao 

elevar-se em diversas situações clínicas. 60 No seguimento do CMT pode ser usado 

em conjunto com a CT, mas não em sua substituição. 1 Estudos demonstraram que 

CEA é marcador mais sensível que CT no diagnóstico de recorrência e de 

metástases. 60 Sua meia vida é bem mais longa que da CT e seus títulos podem 

manter-se elevados por meses, mesmo após tratamento cirúrgico bem sucedido. 56 

Alguns dos imunomarcadores das células “C” relacionam-se com sua 

natureza neuroendócrina, como enolase neurônio-específica, sinaptofisina e 

cromograninas e, outros, com os produtos celulares citados acima. Os marcadores 

mais específicos, porém, são a própria CT e o peptídeo geneticamente relacionado à 

CT (CGRP ou “calcitonin gene-related peptide”). CEA também é um bom marcador, 

particularmente se as células “C” forem hiperplásicas ou neoplásicas. Estas, quando 

hiperplásicas, também são coradas pela cromogranina. Os valores diagnósticos destes 

estudos são imensos, especialmente no diagnóstico diferencial com outras entidades 

neoplásicas. 61 

Coloração imuno-histoquímica para CT é positiva em aproximadamente 80% 

dos CMTs, embora possam existir consideráveis variações na intensidade de 

coloração em diferentes áreas de um mesmo tumor. Já foi demonstrado que o CMT 

pode ter sua capacidade reduzida de sintetizar e secretar CT, conotando doença mais 

agressiva, 53 em direção à desdiferenciação. Da mesma forma, redução de seus títulos 



 21

 séricos em paciente com doença ativa não significa cura, mas redução da capacidade 

neoplásica de produzir CT. 1 

 

 

3.1.4 APRESENTAÇÕES CLÍNICAS E RELAÇÕES GENÓTIPO-

FENÓTIPO 

 

 

  O CMT apresenta-se sob diferentes formas clínicas e com características 

próprias bastante peculiares. A maioria dos casos é esporádica (CMT-E), não 

herdada geneticamente e, por definição, não apresenta mutações germinativas no 

RET proto-oncogene, embora estas possam ser somáticas. Seguem os casos 

familiares, de transmissão autossômica dominante vinculada a mutações 

germinativas, passíveis de detecção em códons do RET proto-oncogene. O CMT 

pode ser manifestação única entre membros da família acometida (CMTF-I) ou vir 

acompanhado de outras endocrinopatias. As síndromes das NEM2s têm, no mínimo, 

três variantes clínicas que compartilham da proliferação anormal das células “C” 

como manifestação comum. Cada variante das NEM2s resulta de mutações em 

códons específicos do RET proto-oncogene. Já, a síndrome das NEM1s pode vir 

acompanhada de mais de 20 tumores endócrinos ou neuroendócrinos diferentes, mas 

entre eles não se observa o CMT. 43 

 O CMT-E manifesta-se comumente em indivíduos a partir da quarta década 

de vida através, com freqüência, da presença de massa cervical. 35 Em estudo 1 com 

161 pacientes, foi observado que, em 93,6% dos casos esporádicos, a principal 
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manifestação clínica inicial havia sido a presença de nódulo tireóideo. Cinqüenta e 

dois por cento dos pacientes já apresentavam linfadenopatia cervical metastática, 

13,6% sintomas compressivos locais e, 12%, metástases a distância. Diarréia foi 

relatada por 28,8% dos pacientes esporádicos estudados, como decorrente de 

substâncias humorais secretadas pelo tumor e sinal de mau prognóstico a longo 

prazo. 1  

  Lesões esporádicas tendem a ser tumores unifocais. Hundahl et al. 2 

encontraram 20,6% de multicentricidade neoplásica entre casos esporádicos, contra 

50% entre os familiares. Miyauchi et al., 62 entre 60 espécimes neoplásicos 

esporádicos, observaram 11 com multicentricidade, ipsilaterais ao tumor principal, 

que denominaram metástases intraglandulares. Afirmaram que a disseminação 

neoplásica intratireóidea estaria associada à extensa disseminação metastática 

linfonodal cervical. Todos os pacientes com multicentricidade neoplásica 

apresentavam metástases linfonodais cervicais, contra 44% dos demais. 

 Todas as variantes das NEM2s têm alta penetrância para o CMT, neoplasia 

observada, com freqüência, como primeira manifestação das síndromes e com grande 

possibilidade de desenvolver-se em algum estágio da vida de seus portadores. 43  

 Na NEM2A, o CMT tende a manifestar-se na terceira década de vida, embora 

os programas de rastreamento familiar tenham proporcionado diagnósticos em 

indivíduos cada vez mais jovens, antes mesmo do desenvolvimento neoplásico. 

Multicentricidade e bilateralidade são muito freqüentes. Bilateralidade foi observada 

em 75% dos casos, entre 60 portadores de neoplasias macroscópicas. 62  

Feocromocitoma e hiperparatireoidismo completam a síndrome. Geralmente 

manifestam-se após o CMT e com penetrância menor. Entre os acometidos pela 
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NEM2A, Saad et al. 1 contabilizaram 48,4% de pacientes com feocromocitoma 

(87,5% bilaterais) e 22,6% com HPT. Feocromocitoma é precedido por hiperplasia 

da medular adrenal e sintomas associados, como aumento de pressão arterial, 

taquicardia, nervosismo e cefaléia, além de sintomas relacionados à hipercalcemia, 

devem sempre ser investigados. 35 Outras referências também estimaram o 

desenvolvimento de feocromocitoma, unilateral ou bilateral, em cerca de 50% dos 

acometidos e, o desenvolvimento de HPT, em 20% a 30%. 43 Na NEM2A, a maioria 

dos pacientes em vigência de HPT não apresenta sintomas clínicos ou indícios 

bioquímicos de hipercalcemia, de tal forma que sua ocorrência é muito distinta entre 

os relatos de diferentes pesquisadores, a depender dos critérios utilizados para 

diagnóstico. 1 Hiperparatireoidismo pode decorrer tanto da hiperplasia como do 

adenoma das paratireóides, embora a primeira situação seja mais prevalente. 

Existe variação da NEM2A caracterizada pela associação de líquen cutâneo 

de amiloidose, caracterizado pela presença de lesões pruriginosas principalmente em 

porção superior do dorso. 8,43  

Szinnai et al. 48 reviram 256 casos pediátricos portadores de NEM2A e 

apresentados em 47 estudos publicados entre 1982 e 2002, sendo quatro casos 

próprios. O mais jovem paciente em que o CMT foi diagnosticado tinha um ano de 

idade e apresentava mutação no códon 634 do RET. Observaram que portadores de 

mutação no códon 634, contra portadores de mutações nos códons 618 e 620, 

apresentavam risco significativamente maior de desenvolvimento de CMT e CMT 

metastático, sendo tal risco idade-dependente.  Feocromocitoma foi observado em 

1,9% dos pacientes e HPT em 5,5%, sendo todos portadores de mutações no códon 

634 e com mais de 10 anos de idade.                                                                                                      
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A NEM2B é menos prevalente, porém associada à forma mais agressiva de 

CMT. Com freqüência, a neoplasia é diagnosticada em indivíduos bastante jovens, 

na primeira infância inclusive. Ao diagnóstico, doença metastática regional pode ser 

observada em cerca de 80% dos pacientes e, metástases a distância, em até 20%. 35 

Os pacientes também podem apresentar feocromocitomas (40% a 50% dos casos) e 

ganglioneuromatose difusa do trato gastrointestinal. Neuromas mucosos e alterações 

esqueléticas, que incluem hábito marfanóide, ocorrem em praticamente todos os 

acometidos. 63 Podem ser observados neuromas conjuntivais, fibrose corneal e 

conjuntivite “sicca”, também idade-dependentes. 32 Obstipação intestinal é freqüente 

na primeira infância, seguida de diarréia no decorrer dos anos. 64 Já, o 

desenvolvimento de HPT é bastante raro. História familiar muitas vezes é negativa, 

pois muitos dos doentes acometidos portam mutações novas no RET proto-oncogene. 

Morbidade é mais severa que na NEM2A e, mortalidade, precoce. 43 

Modigliani et al. 9 estudaram 899 pacientes. A forma esporádica representou 

57,3% da amostra e as formas familiares 42,7% (29,7% NEM2A; 10,8% CMTF-I e 

2,2% NEM2B). Enquanto feocromocitoma foi diagnosticado em 53,3% dos 

pacientes portadores de NEM2A e em 45% dos portadores de NEM2B, HPT foi 

diagnosticado em 23,6% dos portadores de NEM2A.  

Brauckhoff et al. 64 estudaram 21 pacientes de famílias distintas, portadores 

de NEM2B por mutação germinativa no códon 918. Oitenta e seis por cento dos 

pacientes apresentavam tumores multifocais, 67% tumores localmente avançados e 

86% metástases linfonodais cervicais. Trinta e três por cento dos pacientes faleceram 

por metástases a distância, entre sete e 145 meses do tratamento inicial. Independente 

do diagnóstico de NEM2B decorrer do CMT sintomático ou de outros sintomas 
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relacionados à síndrome, o carcinoma tireóideo foi diagnosticado em estádios 

avançados na maioria dos casos. 

A forma isolada do CMT familiar (CMTF-I), também é herdada de maneira 

autossômica dominante, não devem existir outras neoplasias endócrinas associadas e 

corresponde à apresentação clínica mais indolente do CMT. 35 A doença apresenta-se 

em indivíduos mais velhos em relação ao seu período de manifestação nas NEM2s. 

Dralle et al. 47 estudaram 75 casos de crianças e adolescentes portadores de 

mutações no RET proto-oncogene e submetidos à tireoidectomia pré-sintomática. 

Foram observados dois casos de feocromocitoma, mas nenhum de HPT, embora 

tenha sido observado certo grau de hiperplasia de paratireóides em três pacientes, 

entre 34 submetidos à análise histológica das mesmas. Em 61% dos pacientes foram 

encontrados focos de CMTs, principalmente bilaterais, e, em todos os demais, HCC 

estava presente, freqüentemente bilateral também, indicando que a transformação 

maligna de células “C” já havia começado. O aumento da idade dos pacientes 

relacionou-se com maior comprometimento de células “C”. Todos os pacientes com 

mais de 10 anos de idade apresentavam, no mínimo, HCC bilateral, embora uma 

criança de quatro anos já apresentasse CMT. Três pacientes tiveram evidências 

histológicas de metástases linfonodais cervicais. Suas idades eram 14, 15 e 19 anos. 

Tais observações confirmaram a dependência da idade na penetrância das alterações 

genéticas e desenvolvimento dos fenótipos correspondentes.  

Em estudo conduzido por Kebebew et al., 10 pacientes com CMT-E eram 

mais velhos (média de 47,3 anos) que aqueles portadores de tumores familiares 

(média de 25,2 anos para os NEM2As, 19,9 anos para os NEM2Bs e 29,1 anos para 

os CMTF-Is), diferença estatisticamente significativa e persistente, mesmo após 



 26

exclusão dos indivíduos diagnosticados por rastreamento. Oitenta e cinco por cento 

dos tumores familiares eram bilaterais, contra 66,7% entre os esporádicos.  

As proporções entre CMT-E e formas familiares, e as próprias formas 

familiares entre si, podem ser variáveis nos diferentes estudos e dependem dos 

critérios diagnósticos utilizados, do rastreamento genético e do tamanho das famílias 

acometidas, como também da adesão de seus componentes aos programas de 

rastreamento. Maior freqüência de casos hereditários é observada em relatos mais 

recentes, justamente em função da disponibilidade comercial de “kits” laboratoriais 

para rastreamento genético. Assim, idades ao diagnóstico também são variáveis. 

Observa-se que, nos casos familiares, o diagnóstico tem sido realizado em indivíduos 

cada vez mais jovens e com maior ênfase ao diagnóstico genético. 17  

Casos familiares podem ser inadequadamente classificados como esporádicos 

em função de histórias familiares pouco precisas, assim como o paciente pode ser 

caso “index” ou portador de mutação nova. Famílias pequenas, portadoras de 

NEM2A, em que a única manifestação no momento do diagnóstico é o CMT, podem 

ser inadequadamente classificadas como famílias de CMTF-Is e o risco de 

desenvolvimento de feocromocitoma e HPT ser ignorado. 43 Deve-se ficar atento ao 

fato de que análises negativas para alterações no RET não devem excluir 

completamente a possibilidade de mutação germinativa, especialmente em pacientes 

jovens, portadores de CMTs multifocais e de HCC, uma vez que a mutação pode 

estar presente em éxon não pesquisado. 65 

São observadas variações na penetrância da doença, idade à manifestação e 

quadro clínico de portadores de mesma mutação em mesmo códon, justificadas pela 
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presença de outras mutações germinativas associadas, não necessariamente 

diagnosticadas, ou mutações somáticas adicionais, também não diagnosticadas. 65 

Gimm et al. 66 estudaram 140 pacientes com CMTF-Is ou vinculados à 

NEM2A e não relacionados à mutação no códon 634, mais prevalente e mais 

estudada. Nos pacientes com mutações nos códons 618, 620 e 891, o CMT 

desenvolveu-se em idades mais precoces. CMT foi observado em pacientes a partir 

dos 29 anos entre os acometidos por mutações no códon 768. Entre portadores de 

mutações nos códons 611, 790, 791 e 804, a neoplasia foi diagnosticada em 

indivíduos mais velhos, entre 33 anos (códon 804) e 60 anos (códon 611), com a 

exceção de único indivíduo que já apresentava a neoplasia aos 13 anos de idade 

(códon 790). As maiores variações entre idades e fenótipos ocorreram nos portadores 

de mutações no códon 804. Doença metastática, porém, foi encontrada, com maior 

freqüência, entre pacientes com tumores multifocais. Portadores de mutações nos 

códons 620, 768, 791 e 804 desenvolveram metástases linfonodais somente na 

presença de tumores primários maiores ou iguais a 1 cm em seu maior diâmetro. 

Nenhum paciente com mutações nos códons 791 ou 804 apresentou metástases a 

distância e, todos que o fizeram entre os indivíduos estudados, tinham no mínimo 40 

anos de idade e tumores primários maiores ou iguais a 1 cm.  

Tisell et al. 67 identificaram metástases linfonodais cervicais em 90% dos 

pacientes com CMT primário palpável. Nos portadores de CMT hereditário, já 

palpável ao exame físico, as metástases linfonodais distribuíam-se bilateralmente na 

região cervical em 88% dos acometidos. Na ausência de tumores primários 

palpáveis, 27% dos portadores de CMT-F apresentavam metástases cervicais.  
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As metástases linfonodais cervicais podem desenvolver-se nos 

compartimentos central e lateral. O primeiro inclui os níveis linfonodais VI, 

peritireóideo e paratraqueal, e VII, mediastinal superior. É delimitado lateralmente 

pelas bainhas júgulo-carotídeas, superiormente pelo osso hióide, inferiormente pela 

veia inominada e dorsalmente pela fáscia pré-vertebral. Seu envolvimento é, 

comumente, bilateral. Os compartimentos laterais incluem a área entre as bainhas 

júgulo-carotídeas, músculos esternocleidomastóideos e músculos trapézios. Seus 

limites inferiores correspondem às veias subclávias e seus limites superiores aos 

nervos hipoglossos. São classificados como níveis linfonodais II (júgulo-carotídeos 

superiores), III (júgulo-carotídeos médios), IV (júgulo-carotídeos inferiores) e V 

(triângulo cervical posterior). 68  

Em estudo com 73 pacientes, Moley e DeBenedetti 68 observaram que, 

independentemente das dimensões do tumor primário, incidências de metástases no 

compartimento central e nos compartimentos laterais, ipsilaterais e contralaterais, são 

freqüentes. De 32 pacientes com tumores primários unilaterais, 81% apresentaram 

metástases em linfonodos do compartimento central e 81% em linfonodos laterais 

ipsilaterais. Quarenta e um por cento tinham metástases contralaterais. Tal proporção 

foi de 49% entre pacientes com tumores bilaterais. Dos 41 pacientes com tumores 

primários bilaterais, 78% tinham metástases centrais e 71% laterais ipsilaterais ao 

tumor de maior diâmetro. Observaram também que a palpação intra-operatória dos 

linfonodos, mesmo por “mãos experientes”, não é método acurado de previsão do 

acometimento metastático linfonodal.  

Tavares, em trabalho retrospectivo, 69 notou que de 88 indivíduos portadores 

de CMT, 40 (45,5%) o eram da forma esporádica, 36 (40,9%) vinculados à NEM2A, 
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12 (13,6%) CMTF-I e nenhum vinculado à NEM2B. De 32 pacientes incluídos no 

estudo, multicentricidade neoplásica foi encontrada em 72,2% dos casos familiares e 

em 28,6% dos casos esporádicos (diferença estatisticamente significativa). HCC foi 

constatada em 83,3% dos casos familiares e em 16,7% dos esporádicos (diferença 

também estatisticamente significativa). Metástases cervicais foram observadas em 20 

pacientes, sem diferenças estatisticamente significativas entre as formas esporádica e 

familiar. Treze apresentaram comprometimento do compartimento central, 

correspondendo a 40,6% do total de casos analisados e 65% dos casos com 

metástases cervicais. Os compartimentos laterais estavam afetados em 14 pacientes, 

correspondendo a 43,8% do total de casos e 70% dos casos com metástases cervicais. 

Concluiu que os níveis VI e VII cervicais comportam-se como única estação de 

drenagem, ou seja, a presença de metástase no nível VI pode corresponder à presença 

de metástase no nível VII e o mesmo vale para a ausência de lesões. Ausência de 

metástases centrais não foi preditiva de ausência de metástases laterais e o mesmo 

vale para sua presença. 

Os sítios mais comuns de metástases a distância são mediastino, pulmões, 

ossos, sistema nervoso central e fígado. Podem ocorrer independentemente das 

dimensões do tumor primário. Em série 70 de 80 pacientes operados 

consecutivamente por CMTs, 10 já apresentavam metástases a distância (fígado, 

pulmões, ossos e linfonodos não-cervicais) em sua admissão ao serviço. Em outro 

estudo 10 que incluiu 104 pacientes portadores de CMTs, foi observado que todos 

aqueles pacientes esporádicos apresentando sintomas sistêmicos (diarréia, dores 

ósseas ou rubor facial) já eram portadores de metástases a distância, à sua admissão. 
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3.1.5 ESTADIAMENTO 

 

 

O sistema de estadiamento mais utilizado é o sistema TNM, proposto pela 

“Union Internacionale Contre le Cancer” (União Internacional contra o Câncer -

UICC) e pela “American Joint Committee on Cancer” (Comitê Americano para o 

Câncer - AJCC). É considerado o maior diâmetro neoplásico (“T” ou “tumour”), 

presença de metástases linfonodais cervicais (“N” ou “nodes”) e presença de 

metástases a distância (“M” ou “metastases”). A última edição do Manual de 

Estadiamento do Câncer da AJCC data de 2002 71 e os dados relativos ao CMT 

encontram-se no ANEXO A. A maioria dos artigos pesquisados para este trabalho 

utilizou sistemas TNM de edições mais antigas. A edição, anterior à apresentada, 

data de 1997 (quinta edição), 72 e utiliza sistema classificatório um pouco diferente.

 Outros sistemas de estadiamento incluem o sistema da “European 

Organization for Research and Treatment of Cancer” (EORTC), que atribui pontos a 

características clinicopatológicas como gênero e tipo histológico; o sistema do 

“National Thyroid Cancer Treatment Cooperative Study” (NTCTCS) e o sistema do 

“Surveillance, Epidemiology, and End Results Program” (SEER), que considera a 

extensão da doença classificando-a como local, regional ou metastática. Segundo 

Kebebew et al., 10 todos esses sistemas de estadiamento citados são preditivos 

acurados de sobrevida para portadores de CMT. 
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3.1.6  MÉTODOS DIAGNÓSTICOS 

 

 

 O diagnóstico precoce é o grande objetivo para o CMT, do qual se pode 

resultar procedimento cirúrgico inicial imediato e adequado, principalmente no que 

se diz respeito ao tratamento das cadeias linfonodais cervicais, permitindo maiores 

taxas de cura bioquímica e melhor prognóstico. 

Sintomas loco-regionais e sistêmicos podem orientar o diagnóstico de 

neoplasia tireóidea, como também do próprio CMT, principalmente se pertencer às 

síndromes das NEMs. Em muitos casos, porém, o diagnóstico do CMT, 

principalmente quando esporádico, é feito no pós-operatório, após análise histológica 

e, muitas vezes, imuno-histoquímica da peça operatória. 

Dosagem rotineira de CT sérica nos pacientes em investigação de nódulos 

tireóideos é advogada por alguns autores. 4,73,74  Pacini et al. 4 diagnosticaram, entre 

1385 portadores de doença nodular tireóidea, oito casos (0,57%) de CMT através de 

dosagens pré-operatórias de CT, o que proporcionou pronta e adequada terapia 

cirúrgica. A CT sérica mostrou-se superior à punção aspirativa com agulha fina 

(PAAF) do nódulo tireóideo na sugestão do diagnóstico de CMT. Não relataram 

casos falso-positivos. Henry et al. 73 observaram prevalência de 0,71% de CMT entre 

portadores de nódulos tireóideos e, Elisei et al., 74 0,4% entre 10864 portadores de 

nódulos tireóideos. Neste último estudo, positividade para CT sérica também 

apresentou sensibilidade e especificidade diagnósticas maiores que a PAAF. Os 

custos iniciais das dosagens de CT sérica devem compensar os custos hospitalares e 
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sociais de pacientes cujos diagnósticos de CMT são tardios, com óbvio 

comprometimento de seus prognósticos.  

O aumento de CT sérica não é exclusivo do CMT, embora ensaios 

imunorradiométricos tenham reduzido tal artefato. Em outras situações clínicas, que 

não o CMT, testes de estímulo para CT tendem a ser negativos. Nos casos de CMTs 

subclínicos, nenhum outro procedimento tem permitido seu diagnóstico de modo tão 

acurado como a dosagem de CT, principalmente se se tratar de microcarcinoma, 

quando ultra-sonografia (USG), PAAF e cintilografia são inadequadas para sua 

detecção. 73 

Dosagem de CT pode encontrar-se sob níveis elevados em casos de HCC sem 

evidências histológicas de CMT. Como a HCC é considerada condição pré-

neoplásica para a neoplasia, indicação cirúrgica com base em resultado alterado desta 

dosagem parece ser pertinente. 13 A dosagem de CEA é recomendada no pré-

operatório e deve ser utilizada comparativamente no seguimento pós-cirúrgico, 

juntamente com dosagens de CT.  

Métodos de imagem como USG, tomografia computadorizada e ressonância 

nuclear magnética podem auxiliar o diagnóstico do tumor primário, bem como 

auxiliar o estadiamento clínico do paciente.  

Nos preparados citológicos, o CMT tende a ser pleomórfico. Depósitos de 

amilóide podem eventualmente ser observados em produtos de PAAF, orientando o 

diagnóstico. Este, no entanto, muitas vezes depende de colorações IH (CT, CEA e 

cromogranina, principalmente) que poderão proporcionar o diagnóstico diferencial 

com outras entidades como tumores foliculares, anaplásicos e até metastáticos. 53 
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À suspeita de NEM, feocromocitoma e HPT, que podem ser assintomáticos, 

devem ser pesquisados.  

 

 

3.1.7 RASTREAMENTOS FAMILIAR, BIOQUÍMICO E GENÉTICO 

 

 

O indício de outros casos de CMT em familiares de um paciente, assim como 

associação de feocromocitoma, HPT, características físicas conformacionais 

sindrômicas e características histológicas da tireóide, como presença de áreas de 

HCC e CMT multifocal, podem sugerir o diagnóstico de doença hereditária. 

Preconiza-se estudo genealógico pormenorizado, nem sempre possível, e, muitas 

vezes, pouco sensível. História familiar negativa, por sua vez, não afasta a 

possibilidade de doença familiar, considerando-se que o paciente em questão pode 

tratar-se de caso “index” ou ser portador de nova mutação. Em condições ideais, 

todos os pacientes com diagnóstico de CMT devem ser submetidos ao teste genético 

específico para detecção de mutações no RET. 8  

O rastreamento bioquímico refere-se à dosagem de CT basal e sob estímulo 

de todos os descendentes diretos do indivíduo afetado pelo CMT. Os testes devem 

ser realizados a partir dos cinco anos de idade e, se mantidos dentro dos limites da 

normalidade, repetidos anualmente até os 35 ou 40 anos, limite habitual para que os 

portadores de mutação no RET proto-oncogene convertam o exame. Efeitos 

colaterais como náusea e desconforto abdominal podem ocorrer durante a realização 

do teste de estímulo, há a possibilidade de resultados falso-positivos (5% a 10% dos 
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casos) e há dificuldade de se interpretar testes de estímulo com resultados limítrofes. 

35,75 A detecção de níveis alterados deste marcador é indício confiável da progressão 

da neoplasia em indivíduos portadores da mutação no RET e indica tratamento 

cirúrgico imediato. 76 Alguns autores preconizam o início dos testes de estímulo para 

familiares ainda mais jovens, a partir do primeiro ano de vida. 48 

Na sua disponibilidade, todos os pacientes portadores de CMT, seja este 

hereditário ou aparentemente esporádico, devem ser submetidos ao seqüenciamento 

genético para detecção de possível mutação germinativa no RET proto-oncogene. A 

análise é realizada em amostra de sangue periférico. Ao ser identificada a mutação, 

todos os familiares de primeiro grau do paciente devem ser submetidos, o quanto 

antes, ao mesmo rastreamento genético. Identificados os portadores de mutação no 

RET, sabe-se quem são os familiares com risco de desenvolvimento do CMT e o 

tratamento é proposto. A conduta para cada família então é variável, em função do 

códon afetado pela mutação. Membros sem mutações no RET têm o mesmo risco 

que a população geral para desenvolvimento do CMT e não serão mais necessários 

testes de rastreamento para estes ou seus filhos. 75 Segundo o Consenso para 

Diagnóstico e Terapia das NEMs de 2001, 43 a pesquisa genética deve iniciar-se 

rotineiramente pelos éxons 10, 11, 13, 14, 15 e 16 do RET. Na ausência de mutações 

nos códons destes éxons, parte-se para a pesquisa nos 15 éxons restantes. Se o teste 

ainda for negativo em caso “index” de uma família, presume-se que se trata de caso 

esporádico ou de portador de alguma alteração genética não diagnosticada. Na 

suspeita da forma familiar da doença, mesmo com rastreamento genético negativo, 

insiste-se no diagnóstico de hereditariedade através de rastreamento bioquímico. A 

incorreta exclusão de hereditariedade é inaceitável.    
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3.1.8 TRATAMENTO 

 

 

O único tratamento eficaz para o carcinoma medular é cirúrgico e seu sucesso 

é fortemente dependente do estádio clínico do paciente e da adequação da conduta 

terapêutica inicial. Não existem, até o presente momento, terapias comparáveis. Feito 

o diagnóstico, o paciente deve ser submetido à tireoidectomia total e às 

linfadenectomias central e lateral (bilateral), que envolvem os níveis linfonodais VI e 

VII e II, III e IV, mesmo na ausência clínica de metástases. A ressecção linfonodal 

deve ser minuciosa, uma vez que terapias adjuvantes não são eficazes. 

  Randolph e Maniar 35 afirmaram haver aumento na taxa de cura bioquímica 

em mais de 20% quando a linfadenectomia lateral é incluída no plano de tratamento, 

justificando o esvaziamento cervical eletivo dos compartimentos central e lateral. Na 

presença de metástases clinicamente comprovadas, o esvaziamento terapêutico 

envolve os mesmos compartimentos, devendo-se incluir no produto de ressecção o 

nível V ipsilateral às metástases cervicais. Os níveis I (submandibulares) encontram-

se envolvidos em situações excepcionais. Esternotomia para dissecção mediastinal, 

em pacientes com doença extensa nesta região, pode eventualmente ser indicada. 

Vários estudos respaldaram a conduta descrita.  10,35,58,63,68,69,77 

Microdissecção sistemática compartimento-orientada dos linfonodos 

cervicomediastinais foi proposta por Dralle et al. 78,79 com taxas significativamente 

maiores de normalização de CT sérica, e, portanto, cura bioquímica, menores taxas 

de recidiva neoplásica e maiores taxas de sobrevida em relação aos pacientes 

submetidos ao esvaziamento habitual. Yen et al. 70 observaram minimização na taxa 
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de recidiva neoplásica nos pacientes submetidos a este tipo de linfadenectomia, 

mesmo entre aqueles já recorrentes.  

A grande realização no manejo do CMT-F é o tratamento dos portadores de 

mutação no RET proto-oncogene antes que a neoplasia manifeste-se clínica ou 

bioquimicamente, ou seja, antes que haja progressão de HCC para carcinoma. Este é 

o grande diferencial em relação ao tratamento de outras neoplasias malignas. É o 

tratamento denominado profilático pela maioria das publicações, que preferimos 

denominar pré-sintomático. Sabe-se que qualquer extensão extratireóidea da doença 

compromete, quando não impede, a cura do paciente e que a possibilidade de 

operação limitada à glândula tireóide reduz os riscos de complicações como 

hipoparatireoidismo e comprometimento dos nervos laríngeos recorrentes. 

Alguns definem a tireoidectomia profilática como sendo realizada em 

portadores de mutações no RET, com menos que 20 anos de idade, assintomáticos, 

portadores de tumores com menos de 1 cm e sem metástases a distância. É ainda 

impossível, porém, predizer, com exatidão, quais os portadores de mutações no RET 

desenvolverão CMT e em que idade. 47   

Dralle et al. 47 observaram que todos os 75 casos operados profilaticamente 

apresentavam, no mínimo, HCC. Sessenta e um por cento dos pacientes já 

apresentavam focos de CMT, dado que torna justificável a indicação de 

tireoidectomia, no mínimo, baseada em evidências de mutações no RET. Propuseram 

que o procedimento seja realizado ao redor dos seis anos de idade, quando a doença, 

se existente, deverá estar ainda restrita aos domínios da glândula. Notaram também 

que o risco de linfadenomegalia metastática eleva-se com a idade, embora raramente 

ocorra em crianças com menos de 10 anos de idade e esteja relacionado a aumento 
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nos níveis séricos de CT basal ou sob estímulo. Recomendaram que a tireoidectomia 

total pré-sintomática, sem linfadenectomia, seja realizada até os 10 anos de idade em 

crianças portadoras de mutação no RET, com níveis de CT sob estímulo dentro dos 

limites da normalidade. Se os níveis de CT estiverem aumentados ou o indivíduo 

tiver mais que 10 anos de idade, linfadenectomia estará indicada. Sugeriram o 

esvaziamento dos compartimentos central e laterais do pescoço se o indivíduo, com 

níveis elevados de CT, tiver mais que 15 anos de idade ou já existirem evidências 

clínicas de doença linfonodal.  

Scheuba et al. 59 valorizaram os níveis de CT na determinação da conduta 

cirúrgica e basearam-se em sua experiência relatada em estudo de 86 pacientes. Ao 

considerarem como valores normais para a CT basal resultados menores que 10 

pg/mL e, para a estimulada, menores que 100 pg/mL, determinaram que pacientes 

com níveis de CT basal entre 10 e 64 pg/mL e sob estímulo entre 129 e 560 pg/mL 

deveriam ser submetidos às tireoidectomia total e linfadenectomia do compartimento 

central. Pacientes com tumores maiores que 3 mm deveriam também ser submetidos 

à linfadenectomia dos compartimentos cervicais laterais. Já, pacientes com tumores 

menores que 3 mm deveriam sofrer o esvaziamento lateral, a depender dos valores de 

CT basal e sob estímulo. Nos indivíduos com CT basal maior que 64 pg/mL, CT sob 

estímulo maior do que 560 pg/mL, ou ambos, a presença de CMT é pressuposta e a 

tireoidectomia total deve ser acompanhada das linfadenectomias central e laterais. Os 

níveis de CT basal e sob estímulo foram significativamente diferentes entre 

portadores de HCC e CMT e entre aqueles com e sem metástases linfonodais.  

Kebebew et al. 10 preconizaram a tireoidectomia pré-sintomática ao redor dos 

seis anos de idade, mas só indicam o esvaziamento do compartimento central se 
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calcitonemia estiver elevada, se houver lesão macroscópica tireóidea ou se algum 

linfonodo desta região apresentar aspectos patológicos. No diagnóstico de NEM2B, 

tireoidectomia deve ser realizada imediatamente. 

Por outro estudo, 48 concluiu-se que a idade ideal para o tratamento operatório 

dos portadores de mutação no RET é entre os dois e cinco anos de idade, embora 

relate caso de CMT em portador de mutação no códon 634 de um ano de idade. Na 

alteração dos níveis de CT dosados anualmente, tireoidectomia deve ser realizada 

independentemente da idade da criança. Tal conduta reduziu significativamente as 

taxas de CMT e CMT metastático, com reflexo nas evoluções dos pacientes.  

Machens et al. 46 afirmaram ser mais sensato, para a determinação da melhor 

época para o tratamento cirúrgico de portadores de genótipos específicos, considerar 

a menor idade em que o fenótipo neoplásico já se manifestou. Pelo seu estudo, 

portadores de mutações no códon 918 devem ser tratados com um ano de idade e, 

portadores de mutações no códon 634, aos dois anos. Consideraram como seguro que 

portadores de mutações nos códons 611, 618, 620, 630, 768, 790, 791 e 804 

aguardem até os cinco anos de idade para a operação. Observaram que em pacientes 

portadores de mutações no RET, outras que não nos códons 634 e 918, o 

desenvolvimento de metástases linfonodais cervicais e a distância é rara antes dos 20 

anos de idade. 

Em função de seu genótipo, os pacientes podem ser agrupados em categorias 

de risco. Crianças portadoras de mutações nos códons 883, 918 ou 922 (NEM2B) são 

classificadas como “nível 3” e têm o maior risco para desenvolvimento de CMTs 

agressivos. Tireoidectomia com linfadenectomia central deve ser realizada até os seis 

meses de vida, preferencialmente a um mês do nascimento. Na presença de 



 39

linfadenomegalia metastática, o esvaziamento cervical é ampliado para os 

compartimentos laterais. O “nível 2” inclui portadores de mutações nos códons 611, 

618, 620 e 634 (NEM2A e CMTF-I), com alto risco de desenvolvimento de CMT, e 

o tratamento cirúrgico deve acontecer até os cinco anos de idade. Nestes casos, não 

há consenso quanto à indicação de linfadenectomia na ausência de metástases 

aparentes ou alterações nos níveis de CT. Portadores de mutações nos códons 609, 

768, 790, 791, 804 e 891 (CMTF-I) são classificados como “nível 1” e têm o menor 

risco de desenvolvimento de CMT, entre os portadores de mutações germinativas no 

RET. O tratamento cirúrgico também está indicado para estes pacientes, são diversas, 

porém, as opiniões quanto às idades ideais para tal. 43  

Aspectos em relação à conduta terapêutica baseada no genótipo devem ser 

ressaltados. A experiência clínica com portadores de mutações em códons raramente 

afetados é pequena, e estes podem relacionar-se com expressividade e penetrância 

variáveis. Eventos somáticos imprevisíveis podem alterar o curso clínico esperado 

para a progressão neoplásica em portadores de mutações germinativas, como também 

a coexistência de outras mutações no RET, germinativas ou somáticas, pode alterar o 

curso clínico previsto. 46 

Radioterapia e quimioterapia não são eficazes no tratamento do CMT. Indica-

se radioterapia externa quando a presença de tumor macroscópico permanece após 

operação ou este é irressecável. 10 Apesar do emprego de radioterapia ser 

controverso, alguns autores associaram sua aplicação a evidências de melhora do 

controle loco-regional da doença em pacientes com tumores avançados. 70 Hyer et al.  
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11 não encontraram diferença na sobrevida geral após emprego de radioterapia, 

embora recorrência local tenha sido significativamente reduzida com o tratamento 

naqueles pacientes com doença linfonodal unilateral. O uso de quimioterapia em 

pacientes com doença metastática não proporcionou melhora na taxa de sobrevida e 

nenhum dos seis pacientes tratados apresentou resposta objetiva. Ezabella 8 e 

Modigliani et al. 9 também não observaram bons resultados com o emprego destas 

duas modalidades terapêuticas adjuvantes. Várias drogas quimioterápicas já foram ou 

têm sido testadas e linhas de pesquisa têm sido desenvolvidas. 80 

Terapia com radioisótopos pode ser realizada na presença de evidências 

cintilográficas de captação e biodistribuição do traçador no tecido neoplásico. Para o 

CMT, porém, os traçadores conhecidos têm pobre sensibilidade diagnóstica e a 

modalidade terapêutica só é aplicada como adjuvância ou paliação. A maior 

experiência em terapia com radioisótopos para tumores neuroendócrinos foi obtida 

com MIBG (metaiodobenzilguanidina). Análogos da somatostatina, como octreotide 

e lantreotide, e anticorpos anti-CEA marcados com radioatividade também têm sido 

utilizados como armas terapêuticas complementares. 81 

São propostas linhas terapêuticas inovadoras, muitas em fase de 

desenvolvimento, como o controle do crescimento neoplásico com inibidores das 

ciclooxigenases 1 e 2, 82,83 inibidores da tirosino-quinase, 84,85 inibidores das vias de 

transdução ativadas pelo RET proto-oncogene, 76 imunoterapia com células 

dendríticas autólogas, 86 imunoterapia com antígenos de carcinoma de testículo, 

expressos em parte dos CMTs e relacionados à recidiva neoplásica, 87 entre outros. 

As propostas atuais visam ao controle da doença metastática e já em estádios 
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avançados, quando a terapia cirúrgica não proporciona mais o controle da neoplasia. 

76  

 

 

3.1.9 SEGUIMENTO PÓS-OPERATÓRIO E COMPORTAMENTO              

BIOLÓGICO 

 

 

O seguimento pós-operatório consensual consiste em dosagens séricas 

seriadas de CT e CEA a intervalos regulares. CT sob estímulo deve ser colhida após 

seis semanas da operação e repetida a cada seis meses ou anualmente, por 10 anos. 

Mantendo-se negativa, o paciente passa a ser submetido a dosagens anuais basais. 57  

Quando a normalização dos títulos de CT sob estímulo é alcançada, o 

indivíduo está curado. Níveis de CT sob estímulo dentro dos limites da normalidade, 

porém, não excluem o risco de recidiva. 15 Na re-elevação destes títulos, passados 

mais de seis meses do tratamento cirúrgico e normalização dos níveis séricos do 

marcador, caracteriza-se a recidiva da neoplasia. No aumento dos níveis de CT ou 

CEA ou na vigência de sintomas clínicos deve-se indicar a avaliação imagenológica 

de fígado, pulmões, mediastino, ossos e sistema nervoso central. 70 Questiona-se se a 

cura bioquímica realmente acompanha melhor evolução clínica em relação a aqueles 

pacientes com elevados níveis de CT, mas sem evidências imagenológicas de 

neoplasia. 88 

Anos podem decorrer do aumento dos títulos de CT para que surjam 

evidências de metástases nos exames de imagem. 57 Segundo autores, 10 praticamente 
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todos os pacientes com níveis marcadamente elevados, mesmo após tratamento 

inicial adequado, têm metástases a distância, mas observaram que 38,3% dos 

pacientes estudados apresentavam CMTs persistentes durante seus seguimentos e 

viveram de um mês a 23,7 anos, apesar de doença presente. Todos concordam, 

porém, que se trata de neoplasia de evolução letal. 

Franc et al. 57 diagnosticaram recidivas entre 0,2 e 7,5 anos do tratamento 

inicial (3,2 ± 2,2 anos) e observaram lentas progressões dos níveis de CT sob 

estímulo. Apenas 1% dos pacientes desta série de 1430 doentes apresentou recidivas, 

contra 30,6% de persistências do tumor após operação. Entre os 15 pacientes com 

recidivas autênticas, nove haviam sido estadiados como T1, de tal forma que 

recorrências poderiam ocorrer independentemente das dimensões do tumor primário, 

como também em pacientes N0 e submetidos a extensas linfadenectomias cervicais.  

Dralle et al., 89 em estudo com 139 portadores de CMT-F, observaram 52,5% 

de cura após tratamento cirúrgico inicial. Nenhum paciente com NEM2B obteve 

normalização dos níveis de CT após operação, somente 27,1% daqueles com 

evidências clínicas de neoplasia foram considerados curados e mais de 60% daqueles 

diagnosticados por rastreamento obtiveram cura. As taxas de cura bioquímica entre 

aqueles não submetidos à linfadenectomia foram significativamente menores, quando 

comparadas com as dos pacientes submetidos ao procedimento. Porém, 

linfadenectomia proporcionou cura bioquímica somente nos pacientes estadiados 

como N0. Nos portadores de tumores primários pequenos, mas já com metástases 

linfonodais, a linfadenectomia sistemática proporcionou maior redução nos níveis de 

CT, quando comparada à linfadenectomia seletiva. Vinte pacientes apresentaram 

metástases a distância comprovadas, dois inicialmente estadiados como N0, e nove 
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deles faleceram pela doença no decorrer do seguimento. Certamente, o número de 

pacientes acometidos por metástases a distância foi subestimado, uma vez que 

procedimentos de imagem usados de rotina, muitas vezes, não são capazes de 

diagnosticar tais lesões. Micrometástases a distância podem ser a causa de 

hipercalcitonemia em pacientes tratados e sem evidências de recidiva local. 

Recomendaram linfadenectomias sistemáticas dos compartimentos cervicais, mesmo 

na presença de possíveis micrometástases a distância, para controle local da doença.  

Quando o paciente já foi adequadamente tratado com tireoidectomia total e 

linfadenectomia, a indicação de re-exploração cervical, na elevação dos níveis de CT 

e ausência de evidências imagenológicas de neoplasia, é muito controversa. Segundo 

Yen et al., 70 pacientes já submetidos às tireoidectomia total e linfadenectomia 

compartimento-orientada dos níveis II a VI do pescoço, mantendo níveis elevados de 

CT, mas que não ultrapassem 250 pg/mL, devem ser seguidos com exames físicos e 

dosagens semestrais de CT e CEA e USG cervical anual, até que haja aumento 

progressivo dos níveis destes marcadores ou surja sintomas clínicos. A doença 

recidivou em 16 dos 45 pacientes (36%) estudados, inicialmente M0, entre nove e 

125 meses da operação (média de 23 meses). Seis pacientes, originalmente N1, 

apresentaram recorrências cervicais isoladas e recuperaram os níveis normais de CT 

após re-operação. Metástases a distância isoladas foram diagnosticadas em sete 

pacientes e, em associação com recidiva cervical, em três pacientes. Todos eram 

portadores de tumores avançados iniciais (Estádio IV) e três vieram a falecer pela 

doença. Os 25 pacientes portadores de CMT-F apresentavam, ao diagnóstico, 

doenças em estádios mais precoces, sendo que recidiva cervical foi observada em 

apenas um indivíduo, oito anos após a operação, e metástases ósseas em outro 
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paciente, 16 meses após a operação inicial. Ao excluir os três pacientes submetidos 

ao tratamento pré-sintomático, apenas 22% obtiveram níveis indetectáveis de CT 

após operação. Metade deles assim permaneceu até o final do seguimento. Quinze 

pacientes com níveis elevados de CT, mas sem evidências imagenológicas de 

recivida neoplásica, foram submetidos à re-exploração cervical, encontrando-se 

evidências histológicas de neoplasia em 80% dos casos. Dos 70 pacientes estadiados 

como M0 à admissão, 16% evoluíram com metástases a distância. Nove destes 11 

pacientes apresentaram aumentos progressivos dos títulos de CT e CEA, com 

exceção de dois pacientes em quem foram demonstradas imagens radiológicas 

compatíveis com rápida progressão metastática, mas sem aumento dos níveis de CT e 

CEA, conotando desdiferenciação neoplásica. Óbito pela doença foi incomum na 

ausência de evidências imagenológicas de neoplasia. 

Gimm et al. 88 observaram cura bioquímica em 22% de 37 pacientes 

portadores de CMT-E, tratados inicialmente com tireoidectomia e esvaziamento 

cervical não-sistemático, quando submetidos à linfadenectomia dos compartimentos 

central e lateral (re-operação). Excluindo-se pacientes com metástases distantes, tal 

taxa elevou-se para 28%. Em apenas um paciente re-operado não foi encontrada 

evidência histológica de CMT. Após o procedimento inicial, cura bioquímica havia 

sido obtida em 56% de 27 pacientes primariamente tratados. Dos pacientes 

estadiados como T4, 50% apresentavam metástases para mediastino superior à 

operação inicial, em contraste com nenhum caso entre aqueles portadores de tumores 

restritos ao interior da tireóide. Nas recidivas, porém, mesmo aqueles inicialmente 

estadiados como T1, puderam evoluir com metástases mediastinais. Atribuíram 

níveis elevados de CT, após a operação inicial, ao acometimento de linfonodos loco-
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regionais residuais, embora a possibilidade de metástases a distância não pudesse ser 

descartada. 

Cohen e Moley 63 obtiveram normalização das taxas de CT em um terço dos 

pacientes e, em 40%, redução maior que 35% após a re-operação cervical por 

recidiva neoplásica evidente e sem metástases a distância diagnosticadas. Foram 

estudados 135 pacientes submetidos à dissecção minuciosa dos níveis II a VII. 

Recomendaram, nestes casos, complementação da investigação de metástases a 

distância com laparoscopia para exame direto do fígado, à qual atribuíram o 

diagnóstico de metástases em 20% a 25% dos pacientes nos quais exames de imagem 

falharam em demonstrar tais lesões.  

O comportamento biológico do CMT é muito variável. Observam-se casos 

razoavelmente indolentes em contraste com casos bastante agressivos. 6 Nota-se 

também que a evolução a longo prazo pode ser muito satisfatória para pacientes com 

dosagens séricas de CT elevadas no pós-operatório, sem doenças residual ou 

metastática demonstráveis clínica ou por exames de imagem, situação não incomum. 

9,10, 43,57,63,70,77  Van Heerden et al., 90 por sua vez, contra-indicaram a re-exploração 

cervical nestas condições, por considerarem a progressão da doença bastante lenta. 

Ezabella 8 analisou vários métodos para detecção de resquícios tumorais e 

observou que os mais sensíveis, para localização de recidivas em região cervical, 

foram USG e PAAF. Para o abdômen, nenhum método mostrou-se eficaz, sendo que 

nem cintilografias, nem cateterismos venosos seletivos aumentaram a acurácia do 

diagnóstico. Constatou também que re-operações não induziram os níveis de CT à 

normalidade, mas notou redução estatisticamente significativa nos níveis de CEA.  
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Também são sugeridos, para localização de lesões metastáticas, o uso de 

cintilografia com octreotide, 91 análogo da somatostatina; associação de cintilografia 

com octreotide a anticorpos monoclonais anti-CEA (imuno-cintilografia); 92 

tomografia por emissão de pósitrons; 93 entre outros. 

 

 

3.1.10  SOBREVIDA E FATORES PROGNÓSTICOS 

 

 

Estudos a respeito de fatores prognósticos envolvidos no CMT são muitos e 

suas conclusões diversas. Todos concordam, porém, com os benefícios da ressecção 

completa da neoplasia durante o primeiro procedimento cirúrgico, tendo-se em mente 

que se trata de tumor com tendências à disseminação linfonodal precoce e insensível 

a terapias adjuvantes. A possibilidade do diagnóstico genético, por sua vez, é única, 

ao poder proporcionar a oportunidade de tireoidectomia e tratamento das cadeias 

linfáticas cervicais, antes mesmo que haja desenvolvimento do câncer ou que este se 

manifeste clínica ou bioquimicamente.  

Saad et al. 1 identificaram cinco variáveis relacionadas favoravelmente à 

sobrevida de pacientes tratados: idade menor que 40 anos, sexo feminino, Estádios I 

e II e neoplasia familiar vinculada à NEM2A. De 161 pacientes estudados, 33,8% 

faleceram pela doença durante os períodos de seguimento que variaram de um mês a 

28,8 anos (média de seis anos). Estádio foi considerado o fator prognóstico de maior 

relevância.  
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Weber et al. 94 estudaram 36 pacientes submetidos a tireoidectomia total e 

esvaziamento sistemático dos compartimentos cervicais. Sobrevida global em cinco 

anos foi calculada em 96,4% e sobrevida livre de doença em 71%, para o mesmo 

período. Cura bioquímica foi alcançada em 38% dos pacientes esporádicos e em 50% 

dos pacientes familiares. Setenta e cinco por cento apresentavam metástases 

linfonodais à operação e metástases a distância foram diagnosticadas em quatro 

pacientes (11%) após 18 meses, em média, do tratamento cirúrgico. Nenhum 

paciente estadiado como T4 obteve cura bioquímica e todos estes apresentavam 

acometimento linfonodal cervical. Possibilidade de normalização dos valores de CT 

foi maior quando o esvaziamento cervical foi realizado no mesmo tempo que a 

tireoidectomia. Sob análise multivariada, porém, somente a ausência de 

acometimento linfonodal cervical correlacionou-se com a possibilidade de cura 

bioquímica. Gênero, idade, forma clínica, estádio, multifocalidade e momento da 

linfadenectomia em relação à tireoidectomia não se caracterizaram como variáveis 

preditivas de evolução clínica.  

Em estudo com 109 pacientes, Scopsi et al. 95 calcularam as probabilidades de 

sobrevida em cinco, 10 e 20 anos em 65%, 51% e 30%, respectivamente. Cinqüenta 

e três pacientes faleceram pela doença (seguimentos clínicos de um mês a 31 anos e 

cinco meses, média de cinco anos e quatro meses). Resultados de análise univariada 

demonstraram que gênero masculino, operação inicial incompleta, ausência 

histológica de amilóide, invasão de tecidos moles adjacentes à tireóide, metástases 

linfonodais bilaterais ou para mediastino e padrão heterogêneo de coloração de CT 

influenciaram positivamente recidivas. Já, idade ao diagnóstico, diâmetro neoplásico, 

multifocalidade, presença ou ausência de HCC, presença de metástases linfonodais 
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cervicais unilaterais, metástases a distância e títulos pós-operatórios de CT sérica não 

influenciaram recidivas. Taxas de sobrevida global foram influenciadas pelas 

varáveis: idade maior que 60 anos ao diagnóstico, ressecção neoplásica incompleta, 

diâmetro da neoplasia maior que 4 cm, invasão de tecidos adjacentes à tireóide, 

metástases linfonodais bilaterais ou para mediastino e metástases a distância. Gênero, 

presença ou ausência de amilóide em meio ao tumor, multifocalidade, presença ou 

ausência de HCC, metástases linfonodais unilaterais, padrão de coloração de CT e 

calcitonemia pós-operatória não influenciaram a sobrevida. À análise multivariada, 

gênero masculino, invasão de estruturas adjacentes e ausência de amilóide 

correlacionaram-se com recidiva neoplásica. Idade maior que 60 anos, invasão de 

estruturas adjacentes e presença de metástases a distância foram variáveis que 

favoreceram a possibilidade de óbito pela doença. Extensão do tumor primário para 

tecidos adjacentes foi o principal fator a comprometer o prognóstico. 

Dados de 899 portadores de CMT foram analisados por Modigliani et al. 9 

Durante o seguimento (4,9 anos em média), 167 (18,6%) óbitos ocorreram, sendo 

70,7% por CMT (13,1% de todo o grupo), 3,6% por feocromocitoma, 20,9% por 

outras causas e 4,4% por causas desconhecidas. Sobrevidas foram calculadas em 

85,7% em cinco anos, 78,4% em 10 anos e 70,1% em 15 anos. Sob análise 

univariada, fatores preditivos positivos para sobrevida foram sexo feminino, menor 

idade ao diagnóstico, Estádios I ou II, tumor menor que 10 mm em seu maior 

diâmetro, ausência de metástases linfonodais cervicais, CMT NEM2A, CMTF-I e 

ausência de metástases a distância. Aqueles cujos tumores foram diagnosticados por 

rastreamento apresentaram melhor prognóstico que casos “index” que, por sua vez, 

tiveram melhor prognóstico em relação aos casos esporádicos. À análise 
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multivariada, apresentaram impacto na sobrevida estádio e idade ao diagnóstico. 

Foram preditivos de cura bioquímica menor idade ao diagnóstico, sexo feminino, 

estádios iniciais, pequenas dimensões tumorais, ausência de metástases linfonodais 

cervicais, diagnóstico por rastreamento, neoplasias não vinculadas à NEM2B, níveis 

pré e pós-operatórios normais de CEA e títulos pré-operatórios baixos de CT. Sob 

análise multivariada, apenas estádio neoplásico à operação foi preditivo de cura 

bioquímica. Invasão neoplásica local não foi analisada no estudo e a conduta 

cirúrgica não foi uniforme entre os pacientes do grupo. 

Ezabella 8 observou 24% de cura, entre os 62 pacientes estudados. Ao 

comparar pacientes curados com não curados, observou, como variável 

estatisticamente significativa, idade (média de 26,13 ± 3,23 anos para curados contra 

39,38 ± 2,31 anos para não curados). Portadores das formas familiares 

diagnosticados por rastreamento apresentaram tendência maior à cura (40% de casos 

curados entre CMT-Fs rastreados, contra 17% de casos curados entre CMT-Es e 

14,3% entre casos “index” familiares), não estatisticamente significativa, porém. 

Nenhum caso familiar Estádio IV curou-se, assim como nenhum caso esporádico 

Estádios III ou IV também se curou. Estádio clínico dos pacientes curados foi 

estatisticamente diferente daqueles não curados, a favor dos Estádios I e II. Onze 

pacientes faleceram pelo CMT (17,7%) e as sobrevidas em cinco, 10 e 15 anos foram 

calculadas em 86,4%, 76,2% e 63,5%, respectivamente. Houve nítida tendência a 

favor dos casos familiares quanto à sobrevida. Diferenças estatísticas também 

demonstraram favorecimento aos indivíduos com menos de 20 anos de idade, 

Estádios I e II e portadores de neoplasias familiares diagnosticadas por rastreamento. 

Gênero não influenciou as taxas de sobrevida.  
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Ao rastreamento familiar foi associada possibilidade de 100% de cura para os 

pacientes assim diagnosticados e prontamente tratados. 10 Estes apresentaram 

menores taxas de metástases linfonodais, em relação aos pacientes também 

portadores de doença familiar, mas cujos tumores não foram diagnosticados por 

rastreamento. Dos pacientes assim diagnosticados, 94,7% estavam curados ao final 

do seguimento (média de 6,3 anos), contra 32,5% dos demais portadores de doença 

familiar (média de 8,8 anos de seguimento). Fatores de risco para recidiva ou 

persistência da doença foram assinalados como idade, forma clínica da doença, 

estádio, metástases linfonodais cervicais e extensão da tireoidectomia. Não 

influenciaram recidivas e persistências: gênero, multicentricidade e dissecção 

linfonodal. Quanto à análise estatística dos fatores preditivos de sobrevida, foram 

relevantes, em estudo univariado, idade (≤ 45 anos), gênero feminino, ausência de 

sintomas, estádio e extensão da tireoidectomia. Sob análise multivariada, foram 

estatisticamente preditivos de sobrevida idade e estádio. Forma clínica, dimensões do 

tumor primário, multicentricidade neoplásica, presença de metástases linfonodais 

cervicais, esvaziamento cervical, radioterapia externa ou quimioterapia não 

influenciaram a sobrevida. Cento e quatro pacientes compuseram o estudo. 

 Hyer et al. 11 analisaram 162 pacientes acompanhados por período médio de 

nove anos. Sobrevida global foi de 72% em cinco anos, 56% em 10 anos, 40% em 15 

anos e 30% em 20 anos. Atenta-se ao fato do trabalho incluir pacientes atendidos 

entre 1949 e 1998, o que envolve, portanto, fase prévia aos programas de 

rastreamento. À análise univariada, foram preditivos de sobrevida idade ao 

diagnóstico, gênero (favorável quando feminino), tumores primários pequenos, 

doença linfonodal ausente, ausência de metástases a distância ao diagnóstico e 
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extensão da ressecção tireóidea. Idade ao diagnóstico, doença linfonodal, metástases 

a distância e extensão da ressecção tireóidea permaneceram como significativas à 

análise multivariada. História familiar, multifocalidade e emprego de radioterapia 

não influenciaram as taxas de sobrevida global.  

Em análise de 18188 casos de tumores tireóideos, Bhattacharyya 6 calculou 

em 83,2% e 73,7% as possibilidades de sobrevida para portadores de CMT em cinco 

e 10 anos, respectivamente. Extensão neoplásica local, especialmente, e idade ao 

diagnóstico influenciaram a sobrevida destes pacientes. Gênero masculino e 

envolvimento linfonodal não obtiveram relevância estatística, embora fossem 

notadas suas tendências em contribuir com o comprometimento prognóstico.  

 Ao estudo univariado, Tavares 69 observou que idade, forma clínica da 

doença, presença de metástases linfonodais cervicais e estádio clínico tiveram 

impacto no resultado terapêutico, assim como presença de metástases cervicais e 

idade o tiveram à análise multivariada. Foram estudados 32 pacientes. 

Em análise de 905 casos, Kameyama et al. 17 calcularam sobrevidas globais 

em cinco anos em 96,9% para portadores de CMT NEM2A, em 100% para CMTF-I, 

em 73,8% para CMT NEM2B e em 90,8% para casos esporádicos. 

 Já se correlacionou também genótipo e prognóstico. Tal correlação, 

entretanto, não é perfeita, pois o prognóstico depende de outros aspectos à 

apresentação inicial da neoplasia. Participação de alterações genéticas na 

determinação do prognóstico não é exclusiva das formas familiares da doença. 

Notou-se, por exemplo, correlação entre desenvolvimento de metástases a distância e 

mutações somáticas no códon 918 do RET em espécimes de carcinomas esporádicos, 

com conseqüente influência nas sobrevidas global e livre de doença. No entanto, 



 52

mutação no códon 918 pode ocorrer após o desenvolvimento de metástases, como 

fenômeno secundário, sem influência direta no pior prognóstico dos pacientes cujos 

tumores a portam. 50 

 Perda de alelos de genes supressores de tumores como NF2, 1-myc e p53 é 

mais freqüente entre neoplasias recorrentes e sua pesquisa pode ser teste prognóstico 

adjuvante. 96 Já, a expressão do gene N-myc pode refletir a emergência de células 

imaturas de origem ectodérmica. Sua presença foi correlacionada com menores taxas 

de sobrevida. 97  

Correlacionou-se a expressão da proteína transmembrana CD97 com o 

estádio TNM e o prognóstico de portadores de CMT, estando elevada em tumores 

com estádios patológicos avançados. Expressão da também proteína transmembrana 

CD55 foi significativamente maior em espécimes neoplásicos, em relação à sua 

expressão em células “C” sadias. Ambas as proteínas podem facilitar a adesão da 

célula “C” neoplásica às superfícies adjacentes e ser utilizadas como marcadores 

adicionais de prognóstico. 98 

A porcentagem de células neoplásicas imunocoradas pelo marcador de 

proliferação celular Ki67 foi calculada em estudo com espécimes de CMT. 99 

Tumores primários que evoluíram com metástases haviam sido inicialmente 

classificados como Estádios III e IV e apresentaram índices mais elevados de Ki67 

que aqueles Estádios I e II, e que não evoluíram com metástases. Quantificações de 

Ki67 foram progressivamente maiores em tumores primários, metástases e recidivas, 

respectivamente. Tempo de sobrevida foi menor entre aqueles com idades mais 

avançadas e altos níveis de Ki67.  



 53

Expressão da oncoproteína Her2/neu em células neoplásicas do carcinoma 

medular também foi caracterizada como índice prognóstico, sendo significativa sua 

correlação com extensão neoplásica extratireóidea. 100 

 

 

3.2 METALOPROTEINASES 

 

 

3.2.1 A FAMÍLIA DAS METALOPROTEINASES  

 

 

 De acordo com sua estrutura e substrato específico ao qual se liga, membros 

da família das metaloproteinases são classificados em subgrupos de colagenases, 

estromelisinas, estromelisinas “like”, matrilisinas, gelatinases, MMPs 

transmembrana e outras MMPs. 36,40  A Tabela 1 correlaciona cada MMP com seu 

subgrupo, peso molecular sob formas latente e ativa e substrato específico. São 

descritas mais de 20 MMPs diferentes e seus substratos também incluem, além de 

componentes da matriz extracelular e da membrana basal, moléculas de superfície 

celular e proteínas pericelulares que não participam da MEC. 38 
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 Tabela 1 – Classificação das MMP, subgrupos, pesos moleculares e substratos

SUBGRUPO 

 

MMP MMP PESO 
MOLECULAR 
(latente/ativado) 

(kDa) 

SUBSTRATOS 

Colagenases Colagenase-1 MMP-1 52/41 Colágenos I, II, III, VII, VIII e 
X, agreguina, serpina, 
macroglobulina-2 

 Colagenase-2 MMP-8 85/64 Colágenos I, II, III, agreguina, 
serpina, macroglobulina-2 

 Colagenase-3 MMP-13 65/55 Colágenos I, II, III, IV, IX, X e 
XIV, gelatina, fibronectina, 
laminina, osteonectina, serpina, 
agreguina 

Estromelisinas Estromelisina-1 MMP-3 57/45 Colágenos IV, V, IX e X, 
elastina, gelatina, laminina, 
agreguina, fibrilina, 
osteonectina, inibidor da 
proteinase-1, osteopontina, E-
caderina, proteína básica da 
mielina 

 Estromelisina-2 MMP-10 56/47 Colágenos IV, V, IX e X, 
elastina, gelatina, laminina, 
agreguina, osteopontina, E-
caderina 

Estromelisinas 
“like” 

Estromelisina-3 MMP-11 58/28 Inibidores da serina protease, 
inibidor da proteinase-1 

 Metaloelastase MMP-12 54/45 Colágeno IV, gelatina, 
fibronectina, laminina, 
vitronectina, elastina, fibrilina, 
inibidor da proteinase-1, 
apolipoproteina A, proteína 
básica da mielina 

Matrilisinas Matrilisina MMP-7 28/19 Elastina, fibronectina, laminina, 
colágeno IV, tenascina, versican, 
E-caderina, TNF 

 Matrilisina-2 MMP-26 29/19 Gelatina,  
enzima de conversão do TNF 

Gelatinases Gelatinase A MMP-2 72/67 Gelatina, colágenos I, IV, V, VII 
e X, fibronectina, tenascina, 
fibrilina, osteonectina, proteína 3 
quimioatrativa de monócitos 

 Gelatinase B MMP-9 92/67 Gelatina, colágenos IV, V, VII, 
XI e XIV, elastina, fibrilina, 
osteonectina 2 

“Membrane-
type” MMP 

MT1-MMP MMP-14 66/60 Colágenos I, II, III, fibronectina, 
gelatina, laminina, vitronectina, 
agreguina, tenascina, perlecan, 
fibrilina, inibidor da proteinase-
1, macroglobulina-2, fibrina 

 MT2-MMP MMP-15 68/62 Fibronectina, laminina, 
agreguina, tenascina, perlecan 

                                           

continua 
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 Conclusão – Tabela 1  

SUBGRUPO 

 

MMP MMP PESO 
MOLECULAR 
(latente/ativado) 

(kDa) 

SUBSTRATOS 

“Membrane-
type” MMP 

MT3-MMP MMP-16 64/55 Colágeno III, fibronectina, 
gelatina, caseína, proteoglicanas 
de cartilagem, laminina-1, 
macroglobulina-2 

 MT4-MMP MMP-17 71/67 Fibrina, fibrinogênio, percursor do 
TNF 

 MT5-MMP MMP-24 73/64 Proteoglicanas  
 MT6-MMP MMP-25 62/58 Colágeno IV, gelatina, 

fibronectina, fibrina 
Outras  MMP-19 57 Gelatina, agreguinas, proteína 

oligométrica da matriz 
cartilaginosa, colágeno IV, 
laminina 

 Enamelisina MMP-20 54/43 Amelogenina, agreguina, proteína 
oligométrica da matriz 
cartilaginosa 

 “Cysteine-array”-
MMP 

MMP-23 ~66 Gelatina 

  MMP-28 56/45 Caseína  
FONTES: referências bibliográficas 38, 40, 102 
NOTA: kDa = quilodalton 
 
 
 
 Dois elementos estruturais são compartilhados entre todos os membros da 

família das MMPs (Figura 1). O primeiro é um íon zinco, localizado no sítio 

catalítico da proteína. O segundo é o domínio pró-peptídico, que contém um resíduo 

cisteína, responsável pela manutenção da proteína sob sua forma latente (pró-MMP). 

36 As seqüências adicionais contribuem para o funcionamento único de cada tipo de 

enzima. Há um peptídeo sinalizador ligado ao pró-peptídeo que direciona a secreção 

da MMP latente e uma região rica em prolina liga o domínio catalítico ao domínio 

hemopexina, que determina os substratos específicos de cada MMP e seus inibidores, 

que, por sua vez, agem ao se ligarem ao domínio catalítico. Substratos e inibidores, 

porém, não são exclusivos para cada MMP. São descritos quatro componentes no 

grupo de TIMPs, ou inibidores teciduais das MMPs, denominados TIMP1 a TIMP4. 
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MMP-7 e MMP-26 são as únicas que não contém o domínio hemopexina em 

sua estrutura e MT-MMPs (MT1-, MT2-, MT3- e MT5-MMP) contém em sua 

estrutura domínio transmembrana que as ancora à membrana plasmática e restringe 

sua atividade à superfície celular (Figura 1 - B). MT4-MMP e MT6-MMP, por sua 

vez, ancoram-se à membrana celular através de componente glicosil-fosfatidil-

inositol. A ativação das MT-MMPs, diferentemente das outras MMPs solúveis e 

secretadas para o meio extracelular, é intracelular. Agem não só na remodelação da 

matriz extracelular, mas também na ativação pericelular das MMPs. A MMP-23 é 

um tipo intermediário que também se ancora à membrana plasmática, mas se 

comporta como enzima solúvel. 39,101,102 

 

Figura 1-  Estruturas esquemáticas dos domínios das MMPs (A) e MT-MMPs 
(B) 
   Zinco      
 
A          
         
         
Pró-peptídeo Domínio  Domínio Hemopexina    
  Catalítico       
         
         
   Zinco      
 
B                  Domínio Transmembrana 
         
         
Pró-peptídeo Domínio  Domínio Hemopexina    
  Catalítico       

 
Figura 1- As MMPs contém um domínio pró-peptídico, responsável pela 
latência da enzima, e um domínio catalítico, portador de um íon zinco, estruturas 
sempre presentes e que caracterizam estas enzimas. São proteínas zinco-dependentes. 
Um domínio hemopexina determina substratos e inibidores de cada MMP (A). 
MMT-MMPs contém um domínio transmembrana adicional que as acopla à 
membrana plasmática da célula. Sua ativação é intracelular e apresentam-se ativadas 
à superfície da membrana plasmática (B) 
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3.2.2 CARCINOGÊNESE E A PARTICIPAÇÃO DAS 

METALOPROTEINASES 

   

 

Embora as metaloproteinases apresentem ampla gama de funções fisiológicas 

(desenvolvimento embrionário, reparos teciduais, ovulação, remodelação óssea, 

funções macrofágicas e neutrofílicas), grande interesse recai sobre seu potencial, 

livre de mecanismos regulatórios, na propagação do câncer. 38 São ações que podem 

ser diretas, quando promovem proliferação de células neoplásicas e disseminação 

metastática através da degradação da matriz extracelular e da membrana basal, e 

indiretas, quando promovem angiogênese que proporciona nutrição e disseminação 

do tumor. 103 Seu maior papel durante a invasão neoplásica não consiste na mera 

criação de caminhos pela quebra da barreira da MEC, mas no rearranjo dos 

componentes desta matriz para melhor acomodar a migração celular. 102  Diferentes 

MMPs interagem entre si e participam de diversos estágios do desenvolvimento do 

câncer, 40 embora não sejam todos os componentes da família envolvidos na 

carcinogênese. 104 

A invasão neoplásica compreende múltiplos passos. Deve haver desconexão 

de aderências intercelulares e liberação de células neoplásicas isoladas, proteólise da 

lâmina basal e da matriz extracelular, deslocamento de células neoplásicas pela 

MEC, invasão de vasos linfáticos e sanguíneos, escape do sistema imunológico, 

adesão às células endoteliais, extravasamento para fora de vasos sanguíneos e 

linfáticos e proliferação no sítio secundário, além de angiogênese. 38 
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 Invasão ocorre a partir da interface tumor-hospedeiro, onde há troca de 

enzimas entre células neoplásicas e estroma, modulação da MEC local e estímulo 

para a migração celular. Esta última envolve a coordenação de mecanismos de 

adesão célula-célula e célula-matriz. Células neoplásicas e do estroma liberam 

fatores como citoquinas, quimioquinas e o indutor de MMP (EMMPRIN, 

“extracellular matrix metalloproteinase inducer”) com regulação parácrina positiva 

das MMPs, que, por sua vez, geram sinais quimiotáticos e também podem, ao 

degradar componentes da MEC, regular a disponibilidade e a atividade de fatores de 

crescimento e citoquinas.  MMPs podem, assim, modular adesões e motilidade 

celulares. 36,38  

De adesões transitórias célula-célula e célula-matriz participam receptores 

transmembrana que se ligam a várias moléculas da MEC e são conhecidos como 

integrinas. Estas estão envolvidas nas vias de sinalização celular através de sua 

interação com componentes do citoesqueleto. 105 Já foi demonstrada expressão de 

MMP-2 na superfície de células neoplásicas invasivas e endoteliais envolvidas na 

angiogênese e, a elas ligada, através da integrina αvβ3. 106 Tais receptores expressam 

várias proteínas da MEC (vitronectina, fibronectina, laminina, colágeno tipo I, 

colágeno tipo IV e trombospondina) que estimulam a motilidade celular, também 

influenciada por compostos liberados pelas mesmas e por células hospedeiras. Estes 

compostos atraem células malignas para órgãos que os produzem e participam 

também como mitógenos. Alteração da forma da célula, rearranjos de seu 

citoesqueleto, alterações nas adesões celulares e alterações na fluidez da membrana 

plasmática também contribuem para a motilidade celular. 105  
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Embora as bases genéticas da carcinogênese possam ser distintas para 

diferentes tipos e sítios neoplásicos, mecanismos de desenvolvimento de metástases 

podem ser semelhantes. Metástases lideram as causas de óbito entre portadores de 

neoplasias malignas e seu padrão de distribuição pode ser previsto, somente em 

parte, pelas drenagens venosa e linfática regionais. Células podem migrar 

isoladamente ou em grupos, quando mantém o contato célula-célula, mais comum 

em tumores de bem para moderadamente diferenciados. 102 As superfícies de invasão 

destas células, ou grupos celulares desbravadores, expressam MMP-2 e MT1-MMP, 

enquanto suas presenças nas porções caudais da célula isolada ou nas células que 

seguem aquelas da frente de invasão no grupo são menores. Conhece-se também a 

relação entre MT1-MMP e CD44, intermediário na ligação desta MMP à actina do 

citoesqueleto, importante nas frentes de migração celular. MT-MMPs também 

podem degradar a transglutaminase-integrina, proteína de superfície celular, ligadora 

de fibronectina e cuja inativação reduz a adesão e a migração das células neoplásicas, 

dependendo da composição do meio extracelular. 101,102 

MMPs podem estar envolvidas em mecanismos de fuga do sistema 

imunológico circulante, através de interações das células neoplásicas com plaquetas e 

inibição de algumas funções, entre elas a proliferação de células imunocompetentes, 

como células T e “natural killers”. O envolvimento de célula neoplásica por trombo 

plaquetário pode escondê-la do sistema imune e facilitar o extravasamento celular 

pela aderência do trombo neoplásico ao endotélio. 38 

Angiogênese ou neovascularização refere-se ao desenvolvimento de novos 

vasos sanguíneos e envolve proliferação de células endoteliais, sua migração, 

remodelação da MEC, formação tubular, recrutamento de estruturas adjacentes para 
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sustentação dos vasos neoformados, anastomoses e desenvolvimento de membrana 

basal. 107 São etapas que podem ser promovidas por fatores de crescimento liberados 

pelas células neoplásicas e denominados fatores angiogênicos. 105 Sem angiogênese, 

a nutrição da massa neoplásica limita-se à difusão tecidual que alcança cerca de 0,2 

mm de distância e seu crescimento não ultrapassa os 2 mm de diâmetro.38,107 MMPs 

participam desde a ruptura da membrana basal vascular à proliferação endotelial. 

Parte da influência das MMPs na angiogênese relaciona-se aos seus efeitos sobre 

moléculas pró-angiogênicas, como as da família dos fatores de crescimento 

endotelial vascular (VEGF ou “vascular endothelial growth factor”), e 

antiangiogênicas, como angiostatina. 38  

Apoptose é forma de morte celular programada que pode ocorrer em 

situações tanto patológicas como fisiológicas. MMPs podem tanto estimular como 

inibir mecanismos de apoptose. Apresentam efeitos pró-apoptóticos as MMP-1, -2, -

3, -7, -9 e -11 e efeitos antiapoptóticos as mesmas MMP-2, -3, -7, -9 e -11. Tais 

ações ocorrem através da presença de matriquinas, fragmentos biologicamente ativos 

liberados na degradação da MEC, e pela interação direta de MMPs a receptores de 

superfície celular. Os resultados finais dependem do tipo de tecido envolvido e das 

concentrações relativas entre as MMPs e seus inibidores teciduais. A ação 

estimulatória de MMPs sobre a apoptose pode selecionar células resistentes ao 

processo e, portanto, colaborar com a progressão neoplásica final. 108  

Observou-se baixíssima atividade apoptótica, associada à presença da 

proteína bcl-2, em espécimes de diferentes estádios de carcinoma medular da 

tireóide. Em contraste, a atividade proliferativa celular também é pequena em 

condições de HCC e CMT, embora tumores de dimensões maiores e com maior 
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atividade metastática expressem indícios de proliferação significativamente mais 

intensos. A resistência do CMT aos tratamentos rádio e quimioterápicos pode ser 

explicada pela proteção contra apoptose oferecida pela bcl-2. Sabe-se, porém, que 

mutação no RET proto-oncogene, por si só, pode determinar o grau de proliferação 

neoplásica e o curso biológico da doença, independentemente da regulação da 

apoptose. 109,110 

 

 

3.2.3 REGULAÇÃO DAS METALOPROTEINASES 

 

 

A expressão do fenótipo maligno depende da proporção entre fatores 

estimulatórios e inibitórios e não é causada por gene ou proteína únicos. 105 Quanto à 

ativação das MMPs, três mecanismos principais de regulação de sua expressão e 

atividade são descritos: transcrição gênica, ativação de MMPs latentes e sua 

inativação por inibidores teciduais. 36 

O principal mecanismo de regulação das MMPs reside na atividade 

transcricional dos genes relacionados. Esta é pequena, crescendo rapidamente em 

períodos de remodelação tecidual, o que inclui o desenvolvimento do câncer. 38  

Metaloproteinases solúveis são secretadas sob forma de pró-enzima latente 

(zimogênio) e requerem ativação extracelular para assumir sua forma ativa 

proteolítica. Tal mecanismo envolve a clivagem do domínio pró-peptídico e abertura 

do domínio catalítico no sítio de ligação do íon zinco, seguida de outras clivagens 

proteolíticas que tornam a enzima ativa e estável. 36,102  Pode depender da ação de 
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serina-proteases, com destaque para a plasmina, gerada a partir do plasminogênio por 

ações dos ativadores dos plasminogênios tipo-uroquinase e tipo-tecidual. 36  

Algumas MMPs fazem uso de outros membros da família para dar início ao 

processo de ativação enzimática. É o caso da pró-MMP-2, dependente da MT1-MMP 

e do TIMP-2 para um de seus mecanismos de ativação. 36 Em região pericelular, a 

MT1-MMP liga-se ao TIMP-2 que, por sua vez, liga-se à pró-MMP-2 com indução 

da ativação da última. Há a participação de uma segunda MT1-MMP, não ligada ao 

TIMP-2. 101,102 Metaloproteinases transmembrana, por sua vez, são ativadas no meio 

intracelular e então deslocadas para a superfície da membrana plasmática, com 

manutenção de um domínio intracelular. 36 

A inibição das formas ativas das MMPs pode dar-se pela ação de seus 

inibidores teciduais (TIMPs). São quatro TIMPs descritos (-1, -2, -3 e -4). Com 

exceção do TIMP-3, são secretados sob forma solúvel. Todos são capazes de efetuar 

fortes ligações com membros da família das MMPs, com conseqüente formação de 

complexos inibitórios. 36 São importantes no estabelecimento de “balanço” entre 

síntese e degradação da MEC induzidas pelas MMPs. O conceito original, porém, de 

que TIMPs são responsáveis por efeitos contrários à progressão neoplásica nem 

sempre pode ser observado, uma vez que apresentam múltiplas funções biológicas, 

inclusive atividades promotoras de crescimento celular e a própria ativação da pró-

MMP-2. 36 Em grandes quantidades, o TIMP-2  também inibe a MT1-MMP, 

comprometendo a função da MMP-2 ao impedir sua ativação, além de inibi-la 

diretamente. 38 

Fragmentos proteolíticos de substratos das MMPs, α2 macroglobulina, 

inibidor da α1 proteinase, entre outros, também agem como inibidores das MMPs. 
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38,39 RECK (“reversion-inducing cysteine-rich protein” ou proteína rica em cisteína 

indutora de reversão) é uma glicoproteína, tanto solúvel como aderida à membrana 

plasmática, que regula ao menos três membros da família das MMPs: MMP-2, 

MMP-9 e MT1-MMP. Seus mecanismos de ação são variados e incluem inibição da 

liberação da pró-MMP-9; inibição direta das MMP-2, -9 e MT1-MMP e inibição de 

processos catalíticos que levam à ativação da pró-MMP-2, entre outros. 111,112 Já, o 

EMMPRIN (“extracellular matrix metalloproteinase inducer” ou indutor extracelular 

de MMPs) pode participar da ativação das MMPs através do estímulo da secreção 

destas enzimas e de seus estimuladores diretos, como a MT1-MMP. 102 

Catepsina G, elastase neutrofílica e proteinase-3, liberadas por 

polimorfonucleares associados a processo inflamatório perineoplásico, ativam 

também a pró-MMP-2, através de mecanismo dependente da participação da MT1-

MMP. É processo dose-dependente. 113 

 Autores 101,114-116 têm privilegiado, nas interpretações de suas pesquisas, 

valores relativos de MMPs, TIMPs e MT-MMPs correlatos nas neoplasias malignas, 

além de dosagens absolutas das classes enzimáticas acima. 

 

 

3.2.4 LOCALIZAÇÃO DAS METALOPROTEINASES E 

INIBIDORES TECIDUAIS DAS METALOPROTEINASES 

 

 

Há divergências sobre fontes e localizações de MMPs e TIMPs em tecidos 

neoplásicos. Questiona-se se células neoplásicas produzam MMPs ou estimulem 
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células do estroma a produzi-las, via interação parácrina. 37 Discrepâncias podem ser 

observadas entre a localização do material genético responsável pela transcrição das 

MMPs e sua expressão protéica. 

Muitos dos resultados de pesquisas dependem do tipo de técnica empregada 

para a identificação dessas proteínas, que podem ser quantificadas no soro dos 

pacientes e localizadas nos tecidos. Entre as técnicas teciduais, algumas fazem uso de 

homogenados, proporcionando estudo do material genético celular e expressão 

protéica, mas não possibilitando visão espacial de sua disposição nos tecidos. Já, 

modelos “in situ” proporcionam preservação da arquitetura tecidual. Estudos têm 

demonstrado que a fonte celular das MMPs também pode diferir de acordo com o 

tipo de câncer e a MMP específica estudados. 104 Seguem alguns exemplos. 

Já se relatou presença de MMPs em células neoplásicas de carcinomas de 

mama por alguns autores, 114 mas também em células do estroma, por outros. 115  

Em carcinomas de colo de útero, MMP-2 foi identificada tanto em células 

neoplásicas como do estroma em um terço de amostra analisada e, em metade da 

amostra, foi encontrada em células neoplásicas ou estromais. Em cerca de metade 

dos casos, TIMP-2 foi identificado em ambos os tipos celulares e, em número 

semelhante de casos, em células neoplásicas ou do estroma. Em um terço dos casos 

demonstrou-se presença de MT1-MMP em células do estroma ou do tumor e, em um 

pouco mais de 40% dos casos, em ambos os tipos celulares. 116 

Em carcinomas cólon-retais, MMP-2 foi identificada em células do estroma, 

enquanto que TIMP-2 foi encontrado em enterócitos de amostras de mucosa sadia e, 

em pequena quantidade, em enterócitos neoplásicos. Sua presença no estroma foi 

menos pronunciada em casos mais avançados. Entre sete espécimes de metástases, 
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quatro apresentaram fortes sinais para TIMP-2 à hibridização “in situ”, porém sinais 

para MMP-2 no estroma foram menos intensos, quando comparados com os tumores 

primários. 117 

Em estudo 118 de carcinomas epidermóides de língua, MMP-2, MT1-MMP e 

TIMP-2 foram identificados principalmente em células neoplásicas. Algumas células 

endoteliais e alguns fibroblastos no estroma adjacente aos tumores também 

apresentaram colorações positivas para as proteínas estudadas.  

Okada et al.  119 demonstraram, através de “probe” de DNA (molde pré-

fabricado de seqüência específica de material genético), que MT-MMPs são 

transcritas em fibroblastos do estroma adjacente a carcinomas de cólon, mama e 

cabeça e pescoço, mas não em células neoplásicas, embora, à imuno-histoquímica, a 

enzima já tenha sido detectada nas células neoplásicas. Em carcinomas primários de 

cólon, maior expressão de MT-MMP foi observada em frentes de invasão neoplásica. 

Já, em carcinomas de mama e cabeça e pescoço, células expressando MT-MMPs 

estavam distribuídas através do estroma dos tumores. Os autores assumiram que, 

quando o componente extracelular das MT-MMPs é imunodetectado na superfície 

das células neoplásicas, esse poderia ter sido liberado pelos fibroblastos, onde a 

proteína é transcrita, e ligado a receptores de superfície das células neoplásicas. A 

mesma possibilidade foi aventada para MMP-2. Entretanto, MT-MMPs sem um 

domínio transmembrana podem não ter poder de ativação da pró-MMP-2, o que 

sugere que os ectodomínios das MT-MMPs imunodetectados nas células neoplásicas 

possam readquirir capacidade de ativar MMPs latentes ou ter, simplesmente, outra 

função.  
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Em diferentes carcinomas de glândulas salivares, MMP-2, MT1-MMP e 

TIMP-2 foram imunolocalizados em células tumorais, porém, atividade gelatinolítica 

só foi identificada em ninhos neoplásicos de espécimes de carcinomas 

mucoepidermóides. 120 

Quanto à glândula tireóide, demonstrou-se que a principal fonte de MMP-2, 

MMP-9, TIMP-1 e TIMP-2 no carcinoma papilífero são as células neoplásicas, em 

detrimento das células do estroma. Células foliculares não-patológicas, bem como 

células do estroma de áreas sadias, também foram positivas para a pesquisa destas 

enzimas. Expressões foram maiores em células foliculares sadias quando comparadas 

às do estroma, mas menores em relação às células neoplásicas.  121  

Em análise de valores séricos de VEGF e MMP-9 em portadores de 

carcinomas papilíferos da tireóide, Lin et al. 122 propuseram hipótese das próprias 

células neoplásicas serem responsáveis pela produção destes fatores, ao basearem-se 

no progressivo aumento de suas concentrações à progressão do estádio da doença. 

Através de técnicas de hibridização “in situ” em espécimes de carcinomas 

papilíferos, foram observadas as presenças de RNA de MT1-MMP tanto em células 

neoplásicas como em células do estroma ao redor de ninhos neoplásicos invasivos, 

embora células do estroma, em tecidos tireóideos sadios, não apresentassem sinais 

correspondentes à enzima. A expressão do RNA específico deve refletir a produção 

da proteína, que foi imunolocalizada em ambos os tipos celulares, coloração não 

observada nos casos de adenomas foliculares e controles. MMP-2 também foi 

imunolocalizada em células neoplásicas e em células do estroma, mas a coloração foi 

fraca ou ausente em estroma distante do carcinoma. Forte atividade gelatinolítica 

para MMP-2 foi identificada, através de zimografia “in situ”, em células da neoplasia 
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maligna, mas fraca atividade foi observada em componentes do estroma adjacente ao 

tumor e nenhuma atividade no estroma distante do câncer. Foram resultados 

compatíveis com os observados pela técnica de IH. Foi também demonstrado que, 

entre MT-MMPs, MT1-MMP é predominante no carcinoma da tireóide e seus níveis 

de mRNA correlacionaram-se diretamente com a ativação da pró-MMP-2. 123 

Zedenius et al. 124 estudaram espécimes de carcinomas papilífero, folicular e 

anaplásico da tireóide, através de técnicas de hibridização “in situ” para o mRNA de 

MMP-2 e MMP-11. Os sinais para MMP-2, quando presentes, foram observados no 

estroma ao redor das frentes de invasão neoplásica, mas não no estroma tireóideo de 

áreas sadias. Todos os quatro casos de carcinomas anaplásicos e quatro, de cinco 

casos de carcinomas papilíferos, apresentaram sinais intensos, enquanto que em 10, 

de 14 casos de carcinomas foliculares, foram observados sinais de graus variados. 

Nenhum adenoma folicular apresentou sinais de MMP-2, com exceção de dois casos 

de adenomas atípicos. Em nenhum caso, sinais de hibridização para MMP-11 foram 

demonstrados. 

Tomita 125 analisou três casos de hiperplasias de células “C” e 10 casos de 

carcinomas medulares da tireóide corados para MMP-2, MMP-9, TIMP-1 e TIMP-2, 

além de CT, cromogranina A e CEA, através de IH. Todas as células “C” não-

patológicas coraram-se intensamente para as MMPs e os TIMPs estudados. Nos 

casos de HCC, menor quantidade de células “C” coraram-se para MMPs e poucas 

para TIMPs. Células malignas dos CMTs obtiveram coloração relativamente menor 

em relação às células “C” não-neoplásicas, embora metade dos casos de câncer 

apresentasse células neoplásicas fortemente imunocoradas. As margens das 

neoplasias sofreram coloração mais intensa em relação aos centros das lesões. 
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Em estudo de 22 espécimes de CMT, Cvejić et al. 37 localizaram, através de 

IH, expressão intensa de MMP-2 no citoplasma da maioria das células malignas de 

todos os casos analisados. Também foi observada, mas em intensidade inferior, 

talvez por sua menor celularidade, positividade em células do estroma neoplásico, 

em células endoteliais e na interface entre células malignas e tecido sadio adjacente. 

Não se notou diferença de imunocoloração entre centro e periferia das neoplasias, 

como observado no estudo citado anteriormente. Células epiteliais de folículos 

adjacentes às neoplasias não foram coradas.  

 

 

3.2.5 METALOPROTEINASES E NEOPLASIAS DA TIREÓIDE 

 

 

Linhas de pesquisa tentaram correlacionar diversos tipos de neoplasias, em 

diferentes órgãos e tecidos, com as expressões e atividades das MMPs e proteínas 

correlatas, como também atribuir possíveis significados prognósticos aos resultados 

obtidos. MMP-2 é uma das principais metaloproteinases que apresentam ganhos de 

expressão e atividade nas neoplasias malignas e tem sido considerada marcadora de 

fenótipo maligno. 104 Grande parte das linhas correlatas de pesquisa prioriza a análise 

de sua expressão tecidual.  

Em relação a estudos de outros órgãos, como mamas e cólon, por exemplo, 

não foram muitas as linhas de pesquisa que correlacionaram neoplasias malignas da 

tireóide, especialmente o CMT, com MMPs e seus inibidores tissulares. Os 

resultados dos diferentes estudos também foram conflitantes em alguns aspectos. 
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Campo et al. 126 são pioneiros em publicação de 1992. Estudaram expressões 

imuno-histoquímicas de MMP-2 em 20 espécimes de carcinomas papilíferos da 

tireóide, sete carcinomas foliculares, três CMTs, nove adenomas foliculares, um 

bócio nodular, quatro tireoidites de Hashimoto, dois bócios difusos tóxicos, além de 

tecido tireóideo sadio e metástases linfonodais e ósseas. As células foliculares 

normais, em geral, não foram coradas. Imunocolorações discretas e focais foram 

observadas em células adjacentes a focos inflamatórios, especialmente em casos de 

tireoidite, e áreas de esclerose e fibrose associadas ao trauma de PAAFs ou a 

hemorragias espontâneas. Entre os nove espécimes de adenomas, foram observadas 

células positivas em cinco casos submetidos à PAAF, com padrões variáveis de 

coloração. Todos os casos de carcinomas foram positivos. Nos carcinomas 

papilíferos, a reatividade foi fraca em um caso (microcarcinoma), moderada em 10 e 

forte em nove casos. De dois casos de carcinomas foliculares minimamente 

invasivos, um apresentou imunocoloração moderada e, o outro, fraca. Os três casos 

de carcinomas de células de Hürthle apresentaram imunocolorações moderadas e, 

dois espécimes de carcinomas foliculares pouco diferenciados, imunocolorações 

intensas. Os três casos de CMTs foram moderadamente corados, através de padrão 

citoplasmático difuso. As lesões metastáticas estudadas eram provenientes de 

carcinomas papilíferos e foliculares e seus padrões de coloração variaram de 

moderado a intenso. Em dois casos de carcinomas foliculares, suas metástases 

apresentaram reatividade mais intensa que as lesões primárias correspondentes. Dois 

espécimes metastáticos foram negativos. Fibroblastos e células endoteliais coraram-

se em algumas regiões, com expressão intensa em áreas de angiogênese. O estudo foi 

conduzido com anticorpo específico à pró-MMP2 e anticorpo contra peptídeo 
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presente nas formas ativa e latente da enzima. Os resultados obtidos com ambos os 

anticorpos foram equivalentes.  

Kameyama 127 identificou a expressão de MMP-1 em tecido fibroso de 

carcinomas papilíferos, entre ninhos de células neoplásicas e tecido tireóideo sadio. 

A enzima foi, provavelmente, expressa em fibroblastos e/ou macrófagos. Seu mRNA 

não foi identificado em células foliculares sadias ou patológicas. O autor relacionou a 

discreta expressão de MMP-1 com a pequena habilidade de invasão do carcinoma 

bem diferenciado da tireóide.  

Korem et al., 128 por sua vez, detectaram mRNA de MMP-1 em células 

tireóideas malignas, em contraste com indetecção em células benignas (cultura de 

células). Concluíram também que o “balanço” positivo MMP1:TIMP1 favorecia a 

degradação da MEC por tireócitos malignos.  

Intensa expressão de MMP-2 não é suficiente para a ação da enzima “in 

vivo”, uma vez que a mesma é secretada sob forma inativa. Partindo deste princípio, 

Nakamura et al. 123 estudaram 26 espécimes de carcinomas papilíferos, nove de 

adenomas foliculares e 26 controles sadios, quanto às expressões de MMPs (-1, -2, -

3, -7, -8, -9 e -13), MT-MMPs (-1 a -3) e TIMPs (-1 e -2). Entre as MMPs, somente 

as expressões de MMP-2 foram significativamente maiores em espécimes de 

carcinomas, em relação ao  encontrado em tecidos tireóideos sadios e adenomas 

foliculares. As expressões de TIMP-1, mas não de TIMP-2, foram estatisticamente 

maiores nos carcinomas, quando comparadas ao observado em controles e adenomas, 

assim como a razão MMPs:TIMPs (níveis totais) também foi significativamente 

maior em amostras de carcinomas. Quando os níveis de produção de MMPs e TIMPs 

estudados foram comparados com fatores clinicopatológicos, não se obteve 
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correlação positiva. A razão de ativação da MMP-2 (MMP-2: pró-MMP-2) foi 

significativamente maior em espécimes de carcinomas, contra as razões para 

controles e adenomas foliculares. A mesma razão apresentou correlação positiva para 

tumores com metástases linfonodais e para aqueles classificados como Estádio III. A 

transcrição de MT1-MMP foi observada em todas as amostras de carcinomas 

papilíferos estudadas, mas não em casos controle ou amostras de adenomas. Sua 

expressão foi maior nos casos de carcinomas com metástases linfonodais, mas não 

houve correlação com as dimensões neoplásicas. A taxa de ativação da pró-MMP-2 

correlacionou-se positivamente com a expressão de MT1-MMP e pareceu ser 

bastante baixa em relação a outras neoplasias malignas. 

Friguglietti et al. 129 estudaram 74 pacientes tratados cirurgicamente por 

neoplasias foliculares da tireóide. Observaram que as imunorreações para MMP-9 

foram significativamente maiores, quanto à proporção de células imunocoradas, nos 

carcinomas, quando comparadas à coloração nos adenomas, sem diferenças quanto à 

intensidade de coloração. A maior proporção de células coradas foi observada em 

neoplasias malignas avançadas. 

Em estudo com linhas celulares derivadas de tumores anaplásicos da tireóide, 

foram identificadas, através de zimografia, expressões de MMP-2 e MMP-9. 130 

Carcinoma papilífero foi estudado por Maeta et al. 121 quanto às expressões de 

MMP-2 e -9 e TIMP-1 e -2. As células malignas foram imunocoradas, na maioria 

dos casos, para as quatro proteínas estudadas. Células endoteliais e fibroblastos do 

estroma neoplásico foram ocasionalmente corados, mas em menor intensidade. Áreas 

não-neoplásicas também apresentaram expressões para as quatro proteínas, 

principalmente células foliculares e, em menor extensão, células do estroma. 
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Zimografia com gelatina pode separar as MMPs em bandas proteolíticas. 

Conhecendo-se o peso molecular das formas ativa e latente, os autores observaram 

que 100% das amostras neoplásicas apresentavam bandas ativas para MMP-2 e -9, 

contra 66% dos espécimes teciduais não-neoplásicos das mesmas amostras. 

Atividade proteolítica foi significativamente maior nas neoplasias e os casos com 

maiores atividades de MMP-2 e -9 apresentaram tendência à maior coloração IH, 

validando este último método. Os resultados obtidos por “Western blotting” e imuno-

histoquímica também foram equivalentes. Elevadas expressões de MMP-2 

correlacionaram-se positivamente com dimensões neoplásicas maiores, presença de 

metástases linfonodais, estádios clínicos avançados e invasões intratireóidea e 

vascular. Elevadas expressões de TIMP-1 e -2 correlacionaram-se com dimensões 

neoplásicas maiores, estádios clínicos avançados e consideráveis invasões 

intratireóidea e vascular. Quanto às metástases a distância, os resultados não 

alcançaram significância estatística para nenhuma das proteínas analisadas, embora 

só um paciente as tenha desenvolvido. 

Outros autores, 131 porém, associaram a expressão de MMP-2 ao diagnóstico 

diferencial do carcinoma papilífero da tireóide, mas não ao seu prognóstico. Em 

espécimes de carcinomas papilíferos foram observadas expressões de MMP-2 

significativamente maiores que em controles sadios, inclusive em tecido 

perineoplásico, adenomas, bócios e carcinomas folicular e medular. Sugeriram, 

então, que os carcinomas folicular e medular, como neoplasias mais agressivas, 

devessem contar com outras MMPs envolvidas em seus processos de progressão. 

Não houve diferença nos resultados de sua quantificação entre os portadores de 

metástases linfonodais e aqueles com doença localizada. Níveis mais elevados de 
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MMP-2 e maior atividade desta enzima foram identificados no carcinoma papilífero 

por zimografia em gelatina e ELISA (“enzyme-linked immunosorbent assay”) e sua 

expressão imunolocalizada no epitélio neoplásico. As quantificações de MMP-9 e 

TIMP-2 foram semelhantes entre espécimes sadios e patológicos.   

Em estudo 122 de dosagens séricas de MMP-9 e VEGF em 30 pacientes 

portadores de carcinomas papilíferos da tireóide, foram observados valores 

significativamente maiores em relação a pacientes sadios e em relação a portadores 

de nódulos tireóideos benignos. Entre portadores de nódulos benignos e controles 

saudáveis, não existiram diferenças estatísticas quanto às dosagens séricas acima. 

Quando portadores de câncer foram agrupados conforme seu estádio TNM, aqueles 

Estádios I e II não apresentaram diferenças nas dosagens em relação aos controles e 

portadores de bócios, já, aqueles classificados como Estádios III e IV, apresentaram 

dosagens significativamente maiores em relação aos controles e portadores de 

bócios. Nos casos de câncer, notou-se correlação positiva entre níveis de VEGF e 

MMP-9. Seus títulos também foram significativamente maiores entre portadores de 

tumores de maiores dimensões, metástases linfonodais cervicais, invasão 

extratireóidea, metástases distantes e Estádios III e IV. Os autores sugeriram possível 

participação de MMP-9 na regulação da angiogênese, mas desaconselharam o uso 

dos marcadores como armas diagnósticas. 

Tomita 125 estudou as expressões imuno-histoquímicas de MMPs e TIMPs em 

células “C” tireóideas. Selecionou três casos de HCCs e 10 de CMTs (seis 

esporádicos e quatro familiares). As células “C” sadias foram fortemente positivas 

para MMP-2 e -9 e TIMP-1 e -2, enquanto que, em HCCs, menor quantidade de 

células foram imunocoradas para MMPs e poucas células o foram para TIMPs. 



 74

Padrões de imunocoloração não foram diferentes entre as duas formas clínicas de 

CMT. Em metade dos casos as células neoplásicas foram coradas em menor 

intensidade, quando comparadas às células “C” não-neoplásicas, e, em outra metade 

da amostra, suas colorações foram tão intensas quanto. Esta observação também 

valeu para CT, CEA e cromogranina. Um dos casos de CMT apresentou discreta 

coloração para MMPs e coloração ausente para TIMPs, enquanto que sua metástase 

hepática corou-se mais intensamente para as duas classes de marcadores. Células 

foliculares foram negativas para os marcadores testados. O mesmo autor já havia 

detectado as presenças de MMP-2 e -9 e TIMP-1 e -2 em células da hipófise anterior, 

adenoma hipofisário, glândulas paratireóides e adenomas correspondentes, células 

estas que compartilham da mesma característica neuroendócrina das células “C”. Foi 

proposta, assim, inclusão das MMPs e dos TIMPs citados como possíveis 

marcadores de células neuroendócrinas. Apesar da imunocoloração para MMPs em 

células neoplásicas ter sido menor que em células “C” sadias, a imunocoloração das 

primeiras foi ainda menor para TIMPs, fato que poderia indicar “balanço” favorável 

à atividade proteolítica nos CMTs. 

Vinte e dois casos de carcinomas medulares esporádicos foram analisados por 

Cvejić et al. 37 que observaram imunocoloração presente e difusa para MMP-2, 

embora em intensidade variável, em todos os casos examinados. Também foi 

observada coloração em células do estroma intraneoplásico e nas bordas das lesões. 

Células foliculares sadias foram negativas à reação IH. Não se notou, porém, 

associação aparente entre intensidade da expressão de MMP-2 e estádio neoplásico, 

uma vez que portadores de tumores já com metástases linfonodais apresentavam 

imunocolorações semelhantes àqueles com doença restrita. Sugeriram que altas taxas 
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de produção de MMP-2 poderia ser evento precoce na progressão do CMT, mas não 

consideraram a proporção MMP:TIMP na interpretação de seus resultados. 

 

 

3.2.6 METALOPROTEINASES E NEOPLASIAS DE OUTROS 

ÓRGÃOS 

 

 

MMP-19 parece ter papel protetor contra a progressão do câncer de mama, 

enquanto que MMP-2 tende a correlacionar-se com sua progressão para fenótipos 

mais agressivos e indiferenciação celular. 103 Outros também correlacionaram 

expressão e atividade de MMP-2 com fenótipo maligno e progressão das lesões para 

estádios mais avançados, 114,115,132,133 bem como a expressão de TIMP-2 com 

prognóstico desfavorável 134  ou não, 133 contraditoriamente. MMP-2 é ativadora de 

MMP-13, que também pode colaborar com a progressão do câncer de mama ao 

participar de eventos microinvasivos. 135  

Demonstrou-se correlação positiva entre progressão neoplásica e 

comprometimento prognóstico de portadores de carcinomas epidermóides do trato 

aéreo-digestivo alto com expressões de MT1-MMP, 135,136 MMP-1, 137 MMP-9, 137,138 

MMP-13, 139 MMP-2, 135,136,138,140 TIMP-1, 136,137,139 e TIMP-2, 135,140, como também 

correlação prognóstica com níveis séricos de TIMP-1 e MMP-9 em portadores de 

tumores malignos de pulmão. 141  Zhou et al. 142 demonstraram que a MMP-2 assume 

importante função na iniciação e progressão do câncer de pulmão, a partir de 

identificação de polimorfismos em região gênica promotora de MMP-2 conferindo 
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efeito “ganho-de-função” à enzima e aumento da susceptibilidade de seus portadores 

à doença maligna.  

Correlacionou-se o aumento da expressão de MMP-2 à progressão do 

melanoma maligno 143 e da leucemia linfóide aguda em adultos, por grupo 144 que 

associou a expressão da mesma MMP-2 a prognóstico favorável em pacientes com 

leucemia mielóide aguda. 145 

No carcinoma gástrico foram demonstradas correlações positiva da expressão 

de MMP-9 e negativa da expressão de TIMP-1 com a progressão para estádios 

avançados da doença e conseqüente comprometimento prognóstico.  Os casos mais 

avançados contaram com expressões positivas para MMP-9 e negativas para TIMP-

1, com destaque para a proporção entre as duas proteínas, em cada caso. 146 Notou-se 

associação entre a razão das concentrações de MMP-2 e TIMP-2 e a progressão do 

estádio neoplásico em carcinomas cólon-retais, embora lesões metastáticas 

apresentassem redução da razão entre as duas proteínas ao abrigarem baixas 

concentrações de MMP-2, semelhantes às da mucosa sadia ou do adenoma. 116 

Dosagens de MMP-9 também foram correlacionadas ao prognóstico no carcinoma de 

cólon. 147 Outros 148 correlacionaram concentrações de MMP-2 e -9 em neoplasias 

malignas de cólon e pâncreas com suas potencialidades para desenvolvimento de 

metástases hepáticas. As concentrações de TIMP-2 também foram maiores entre 

espécimes primários que evoluíram com tais metástases. 

Foram associadas a progressão de carcinomas de endométrio 149 às expressões 

de MMP-2, MMP-9 e MT1-MMP e, de carcinomas de ovário, às expressões de 

MMP-2, MMP-9 e TIMP-2, 150,151 sendo que a expressão de MT1-MMP em células 

do estroma pareceu relacionar-se a efeito protetor, mas não quando expressa em 
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células malignas de tecidos metastáticos. 150 As expressões dos mesmos MMP-2 e 

TIMP-2, principalmente quando analisadas em conjunto, também foram 

correlacionadas ao estádio neoplásico e comprometimento prognóstico em casos de 

carcinomas de colo uterino. 119 Observações semelhantes foram feitas para 

carcinomas de vesícula biliar. 152 As expressões de MMP-2, MMP-9 e TIMP-1 

também puderam ser classificadas como preditivos de progressão do estádio 

neoplásico em carcinomas de trato urinário  153 e, a expressão de MMP-2, em 

carcinomas de bexiga. 154 

Pinheiro et al. 155 sugeriram o envolvimento de MMP-1, -2 e -9 na 

proliferação de células do ameloblastoma, especialmente em linhas de invasão 

neoplásica da interface tumor-osso.  

Foram descritos apenas alguns exemplos de correlações clínicas com 

expressões de MMPs em diferentes tecidos neoplásicos. 

 

 

3.2.7 INIBIDORES DAS METALOPROTEINASES 

 

 

A partir de estudos que demonstraram a participação de MMPs em vários 

estágios da carcinogênese e em diferentes espécimes tumorais, têm-se considerado 

tais enzimas como alvos promissores à terapia do câncer através do desenvolvimento 

de inúmeros inibidores sintéticos e naturais das MMPs, com o objetivo de prevenir 

ou reduzir a progressão neoplásica. Muitas substâncias 36,40,99,100,156 têm sido testadas 

contra as MMPs, em monoterapia ou em associação com quimioterápicos, com 
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resultados, porém, desapontadores, principalmente em vista de que os ensaios 

clínicos são conduzidos em pacientes já em estádios avançados da doença. Tratam-se 

também de substâncias citostáticas e não citotóxicas, mas que também podem ter 

efeitos antiangiogênicos. Portadores de neoplasias malignas de diferentes órgãos têm 

sido incluídos nos ensaios clínicos.  

Inibidores das MMPs podem controlar o crescimento neoplásico ao 

estimularem o desenvolvimento de cápsula fibrosa ao redor do tumor, ao inibirem a 

angiogênese induzida pela neoplasia ou ao induzirem a apoptose de células malignas. 

100 

Como uma das explicações pelos pobres resultados terapêuticos do emprego 

dos inibidores das MMPs, ressalta-se que estas podem ter papel paradoxal na 

carcinogênese, ao inibirem a progressão neoplásica em determinadas situações. 157  

Para que terapia adequada seja instituída para cada paciente, procura-se, por 

um lado, desenvolver inibidores os mais específicos possíveis, inclusive com o 

intuito de se controlar seus efeitos adversos, e, por outro lado, identificar quais 

MMPs atuam especificamente em cada estágio da carcinogênese, de cada tipo de 

tumor. Ainda há o quê se aprimorar nos conhecimentos das particularidades dos 

tumores e dos mecanismos de defesa do organismo hospedeiro envolvido, com 

desenvolvimento de maior especificidade aos agentes antineoplásicos 99 e definindo-

se, enfim, se a inibição das MMPs poderá ser parte de terapias futuras contra o 

câncer. 157 
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4 MÉTODOS 

 

 

4.1 CASUÍSTICA 

 

 

Foram selecionados 37 pacientes dos Serviços de Cirurgia de Cabeça e 

Pescoço e de Endocrinologia do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da 

Universidade de São Paulo - São Paulo (31 casos), do Instituto Brasileiro de Controle 

do Câncer em São Paulo (um caso) e de clínica privada (cinco casos), também em 

São Paulo, todos portadores de CMTs tratados cirurgicamente em primeiro 

momento, para estudo retrospectivo. 

Só foram incluídos os pacientes cujos dados clínicos e anatomopatológicos 

estavam presentes em seus prontuários médicos e cujos espécimes cirúrgicos 

encontravam-se disponíveis e razoavelmente conservados para que o estudo IH 

pudesse ser realizado, mas, que antes, fossem comprovadas a precisão do diagnóstico 

anatomopatológico de CMT e a presença de lesões correspondentes no material 

disponível. Foi privilegiada a análise de aspectos clinicopatológicos pertinentes ao 

prognóstico, segundo revisão bibliográfica realizada. Quarenta e um pacientes, entre 

os inicialmente selecionados para o estudo, foram inelegíveis, pela ausência de dados 

clínicos suficientes ou indisponibilidade de seus materiais anatopatológicos. Em 

alguns casos, inicialmente selecionados, análises cuidadosas de todos os blocos de 

inclusão em parafina não foram capazes de identificar a presença do CMT, 
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provavelmente pelo seu uso prévio em outras linhas de pesquisa, sendo os pacientes 

em questão excluídos do estudo.  

Cura bioquímica foi considerada como normalização dos títulos séricos de 

CT, preferencialmente sob estímulo, após o tratamento operatório, e, recidiva, como 

elevações destes níveis após, no mínimo, seis meses da operação com intenção 

curativa e normalização das dosagens. Manutenção dos níveis séricos de CT acima 

dos limites de referência ou sua elevação, mesmo após redução dos resultados das 

dosagens ou até sua normalização, mas por período inferior a seis meses, foi 

indicativa de persistência neoplásica. Pacientes portadores de dosagens séricas 

elevadas de CT, mas sem evidências clínicas ou imagenológicas de neoplasia 

cervical ou metástases a distância, foram considerados portadores de doença 

bioquímica.  

Em relação à sua situação clínica na última visita ambulatorial, os pacientes 

foram classificados como vivos sem doença, vivos com doença ou mortos pela 

neoplasia. Doença loco-regional ou cervical foi identificada simplesmente como 

local, pois nem sempre estiveram disponíveis informações relativas à exata 

localização da neoplasia (loja tireóidea ou cadeias linfonodais cervicais). Nenhum 

paciente deste grupo faleceu por outras causas que não o CMT, até a data final dos 

seguimentos.  

O tempo médio de seguimento foi de 65,62 meses (quatro a 189 meses, 

coeficiente de variação calculado em 78,03% e mediana calculada em 57 meses), em 

período de junho de 1982 a fevereiro de 2005, quando a atualização dos dados 

clínicos foi encerrada. O tempo de seguimento foi considerado a partir do tratamento 

cirúrgico inicial até o último retorno ou óbito e os períodos para cura ou recidiva 
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determinados de acordo com seus diagnósticos de cura ou recidiva, respectivamente. 

O período livre de doença compreendeu desde o tratamento cirúrgico inicial ao 

diagnóstico de recidiva neoplásica ou último retorno ambulatorial, estando o paciente 

vivo e sem doença.  

Por alguns períodos, as análises laboratoriais de CT e/ou CEA séricos foram 

interrompidas no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade 

de São Paulo, o que prejudicou o seguimento oncológico dos pacientes, bem como as 

curvas evolutivas dos marcadores. Os métodos utilizados para as dosagens séricas de 

CT também variaram no decorrer dos anos, contando, inclusive, com valores de 

referência distintos, e nem todos os métodos consideraram as diferenças de valores 

de referência para a CT sérica em relação aos sexos, como se faz atualmente. Neste 

estudo, foram considerados os valores relativos de calcitonemia, ou seja, o número 

de vezes de aumento em relação ao máximo valor de referência, para cada paciente, 

no momento do diagnóstico do CMT. Considerou-se se as dosagens pós-operatórias 

de CT foram positivas, mas dentro dos limites da normalidade ou não. Neste 

momento, os valores considerados para o marcador também foram relativos: entre 

três e 10 vezes o valor máximo de referência, maior que 10 até 30 vezes, maior que 

30 até 100 vezes e maior que 100 vezes. O máximo valor observado durante a 

evolução de cada paciente foi utilizado para análise. Quanto às dosagens séricas de 

CEA, foram observados seus valores relativos também ao diagnóstico do CMT e se 

os valores das dosagens no seguimento dos pacientes estiveram dentro dos limites da 

normalidade ou elevadas, acompanhando possíveis persistências ou recidivas. 

Considerou-se se o diagnóstico etiológico havia sido realizado durante ou 

logo após a operação, a partir de estudo anatomopatológico da lesão, ou em momento 
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prévio ao tratamento operatório. Neste último caso, os pacientes foram agrupados 

entre aqueles cujos diagnósticos foram realizados em vigência de sinais como 

aumento de volume tireóideo e adenomegalias cervicais ou sintomas sistêmicos, por 

rastreamento (familiar, bioquímico e/ou genético) ou por exames de rotina que 

incluíram USG cervical, sendo a lesão tireóidea um achado acidental. 

Os pacientes estudados também foram agrupados entre portadores da forma 

esporádica do CMT e portadores das formas familiares da neoplasia, quando a 

presença de endocrinopatias associadas também foi observada. Entre aqueles 

provenientes do Hospital das Clínicas, todos são, ou foram, também acompanhados 

no Serviço de Endocrinologia pela Dra. Marilza Cristina Legrazie Ezabella, que 

forneceu dados genealógicos e evolutivos essenciais. Treze casos, entre os 

selecionados para este estudo, foram diagnosticados por rastreamento genético e/ou 

bioquímico.  

Os pacientes provenientes de clínica privada e do Instituto Brasileiro de 

Controle do Câncer foram todos classificados como portadores de CMT-E, através 

de pesquisa de mutações do RET proto-oncogene, realizada em laboratório de 

iniciativa privada, ou por não apresentarem história familiar compatível com CMT-F, 

ausência de HCC associada, ausência de sinais clínicos ou imagenológicos de 

feocromocitoma e HPT, além de rastreamento bioquímico familiar negativo.  

Os pacientes foram submetidos à tireoidectomia total e a esvaziamentos 

cervicais classificados como eletivos ou pré-sintomáticos (pacientes Estádio N0) e 

terapêuticos (pacientes Estádio N1), bem como envolvendo o compartimento central 

(níveis linfonodais cervicais VI e VII) e/ou os compartimentos laterais do pescoço 

(níveis II, III, IV e, eventualmente, V) unilateral ou bilateralmente. Linfonodos do 
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compartimento central foram generalizados como cervicais, independentemente do 

nível VII referir-se ao mediastino superior. Em dois casos as operações iniciais 

realizadas foram consideradas paliativas.  

Outros dados observados para cada paciente incluíram idade ao diagnóstico 

(anos completos); gênero; tipo de operação inicialmente realizada (tireoidectomia 

total ou não e tipo de esvaziamento cervical, se realizado); dados 

anatomopatológicos segundo laudos de exames originais (maior diâmetro de maior 

lesão, presença ou ausência de multicentricidade neoplásica, presença ou ausência de 

invasão da cápsula tireóidea e de estruturas adjacentes, presença ou não de invasão 

ângio-neural, tireoidopatias associadas, presença ou ausência de HCC, presença ou 

não de amilóide em tecido neoplásico, número de linfonodos acometidos pela 

neoplasia e sua localização e presença ou não de extensão neoplásica 

extralinfonodal); estadiamento TNM; presença ou não de metástases a distância ao 

diagnóstico; caracterização de cura bioquímica ou persistência neoplásica; 

caracterização de recidiva neoplásica, quando existente, quanto ao período do 

diagnóstico em relação à cura bioquímica (meses completos); localização da doença 

persistente ou recidivada e seu tratamento; realização ou não de terapia 

complementar, bem como evolução final. Os pacientes foram classificados como 

vivos sem doença ou vivos com doença em função de suas condições no último 

retorno ambulatorial, além de morto pela doença. (Exemplo de ficha do protocolo 

aplicado a todos os pacientes em ANEXO B). 

Idades foram consideradas em anos completos de vida no momento do 

diagnóstico do CMT e os pacientes agrupados em faixas etárias assim denominadas: 

A – pacientes com até 20 anos completos de idade; B – entre 21 e 30 anos de idade; 
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C – entre 31 e 40 anos de idade; D – entre 41 e 50 anos de idade e E – pacientes com 

mais de 50 anos. 

Lesões primárias também foram agrupadas em função de seu maior diâmetro: 

A – neoplasias com até 5 mm em seu maior diâmetro; B – neoplasias com diâmetros 

maiores que 5 mm, mas menores que 15 mm; C – neoplasias de 15 mm ou mais, mas 

menos que 30 mm e D – neoplasias com diâmetros maiores ou iguais a 30 mm.  

Como referência para o estadiamento dos pacientes estudados, foi utilizado o 

sistema TNM, atualizado pela AJCC em 2002 (ANEXO A) – publicação brasileira 

de 2004. 71 Principalmente em alguns laudos anatomopatológicos antigos, estavam 

ausentes alguns dados pertinentes como o maior diâmetro da lesão principal, 

observação relevante para o estadiamento TNM, entre outras notas relativas à 

integridade da cápsula tireóidea, invasões ângio-neurais e presença de HCC, por 

exemplo. Na ausência destes dados, os casos correspondentes não foram 

considerados na análise estatística de cada variável. 

A última atualização dos dados clínicos dos pacientes envolvidos no estudo 

foi realizada em fevereiro de 2005. Nove pacientes não retornavam mais às consultas 

ambulatoriais há, pelo menos, 18 meses. Quatro pacientes não apresentavam 

evidências clínicas ou laboratoriais de neoplasia ao abandonarem o seguimento 

clínico e cinco pacientes, portadores de doença ativa, abandonaram o seguimento. 

Entre estes, uma paciente (caso 19) encontrava-se sabidamente viva (informações de 

familiares) ao final da coleta dos dados. Esta havia abandonado o seguimento em 

vigência de doença bioquímica persistente e sem evidências de doença local ou a 

distância. O paciente relativo ao caso 11, portador de evidências clínicas de doença 

cervical, mas recusando-se a ser submetido a novo tratamento cirúrgico, não 
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retornava às consultas, mas estava vivo ao final da coleta dos dados. Dois pacientes 

(casos 5 e 9), sem evidências de doença ativa até a última consulta, abandonaram o 

seguimento no Hospital das Clínicas e foram classificados como vivos e sem doença 

através de informações de familiares. Os casos 1 e 17 também haviam sido 

considerados curados à última consulta. O primeiro foi seguido por 25 meses após a 

operação e não retornava ao ambulatório desde 1984 e o segundo foi considerado 

curado após a operação, mas seguido somente por quatro meses, não retornando 

desde 1990. Não é incomum a ausência dos pacientes nos retornos ambulatoriais por 

períodos que ultrapassam anos, sendo que alguns são domiciliados em outros 

estados. O tempo de seguimento para cada paciente foi calculado em meses 

completos (Figura 2, Gráfico 1). As informações para cada caso estudado estão 

especificadas no ANEXO C deste trabalho. O estudo foi aprovado pela Comissão de 

Ética para Análise de Projetos de Pesquisa (CAPPESQ) em 12 de junho de 2002, sob 

o número 16.416/02. 
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Figura 2. Gráfico 1 - Representação do tempo de seguimento clínico (em meses)  
para cada integrante do estudo 
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4.2 MÉTODOS 

 

 

Os dados clinicopatológicos foram coletados através de revisão de 

prontuários médicos. Comunicação pessoal com alguns pacientes ou familiares foi 

utilizada para esclarecimentos sobre as condições atuais, ou seja, vivo ou falecido.  

Os espécimes teciduais, fixados em formalina a 10% e processados 

rotineiramente em parafina, foram seccionados (secções de 3 µm), acondicionados 

em lâminas e corados com hematoxilina e eosina (HE). Através da leitura das 

lâminas em microscópio de luz, foram selecionados os blocos que melhor 

representassem cada caso, quanto às neoplasias primárias e lesões metastáticas, se 

presentes. Os cinco casos cujas análises iniciais das peças cirúrgicas não incluíam 

estudo IH com CT, foram submetidos a esta coloração e os diagnósticos de CMT 

confirmados. Na Figura 3, exemplo de CMT primário em corte histológico sob 

coloração HE e na, Figura 4, exemplo de lesão metastática de CMT em linfonodo, 

também em corte histológico sob HE. 
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Figura 3- Caso 8. Corte histológico de tireóide em área de carcinoma medular, 
envolto por estroma fibroso denso. (HE 10X) 

 

 

 

 

Figura 4- Caso 17. Corte histológico de linfonodo com metástase de carcinoma 
medular sólido de pequenas células. (HE 10X) 
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Novamente, os espécimes teciduais selecionados, fixados em formalina a 

10% e processados em parafina, foram seccionados (secções de 3 µm), 

acondicionados em lâminas através de Silane a 4% (3-aminopropyl-triethoxy-silane, 

“Sigma”, Saint Louis, EUA) e submetidos às colorações IH para MMP-2, MT1-

MMP e TIMP-2. As imunocolorações, para cada um dos reagentes, foram realizadas 

sobre cortes histológicos paralelos e seqüenciais para cada espécime estudado e por 

método de amplificação pelo complexo streptoavidina-biotina-peroxidase. 158 Para a 

identificação da expressão IH de MMP-2 foi utilizado anticorpo monoclonal de 

camundongo, código MS-806 (“Labvision”, Fremont, EUA), para MT1-MMP foi 

utilizado anticorpo policlonal de coelho, código RB-1544 (“Labvision”, Fremont, 

EUA) e, para TIMP-2, anticorpo monoclonal de camundongo, código MS-1485 

(“Labvision”, Fremont, EUA). O anticorpo utilizado para MMP-2 proporcionou 

reações com as formas latente (pró-MMP-2) e ativa da enzima, segundo o fabricante.  

Para desparafinização o conjunto de lâminas silanizadas foi colocado em 

suporte adequado e, posteriormente, as lâminas foram imersas em xilol e aquecidas 

em estufa entre 60 ºC e 65 °C, por 20 minutos. As lâminas receberam três banhos de 

xilol frio por um minuto, cada banho, e foram hidratadas em banhos de álcool 

absoluto, 95° e 70° seqüenciais por um minuto, lavadas em água corrente abundante, 

seguida de lavagem com água deionizada (destilada e sem íons).  

A recuperação antigênica foi obtida por alta temperatura em vapor, para os 

marcadores MMP-2 e TIMP-2, em solução de Citrato, pH 6.0, por 50 minutos a 95 

ºC e por digestão enzimática em Tripsina (“Sigma”, Saint Louis, EUA), solução a 

0,25%, pH 7.8, por 10 minutos a 37 ºC, para MT1-MMP. As lâminas foram 

resfriadas em temperatura ambiente por 20 minutos e lavadas em PBS (“phosphate-
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buffered saline” ou solução salina tamponada com fosfatos). Em seguida, foram 

imersas em PBS e permaneceram nesta solução tampão por cinco minutos, 

procedimento repetido mais duas vezes.   

Após fase de hidratação, foi realizado bloqueio da peroxidase endógena com 

água oxigenada a 10 volumes, por cinco minutos, operação repetida por sete vezes. 

Posteriormente, as lâminas foram lavadas em água corrente abundante, lavadas em 

água deionizada e incubadas em PBS novamente. Antes da incubação do anticorpo 

primário (marcador), foi realizado bloqueio de proteínas através de “Protein Block 

Serum-Free”, código X909, (“DakoCytomation”, Carpinteria, EUA), por 15 minutos 

à temperatura ambiente, e realizados três banhos em PBS, de três minutos cada, e 

depois bloqueio de Avidina e Biotina com os “kits” “Dako Biotin Bloking”, por 15 

minutos, e “Dako Avidin Bloking” por 15 minutos também, com o objetivo de se 

reduzir marcações inespecíficas. As lâminas foram escorridas e mergulhadas em leite 

desnatado a 6%, por 20 minutos.  

Após os bloqueios, os anticorpos primários específicos nas diluições 1:700 

para MMP-2 e 1: 40 para TIMP-2 foram acrescentados por 18 horas a 4 ºC em 

câmera úmida. MT1-MMP foi fornecida sob forma pronta para uso, não necessitando 

de diluição.  

As lâminas foram lavadas em PBS e incubadas em “kit” “LSAB Plus-HRP” 

(“Dako”, Carpinteria, EUA), método da streptoavidina-biotina-peroxidase, composto 

de duas fases para amplificação dos sinais do anticorpo primário. Por uma hora, as 

lâminas receberam o anticorpo secundário, e, por 45 minutos, o complexo peroxidase 

conjugada. As lâminas foram lavadas em PBS e seguiu-se revelação pelo cromógeno 

3-3` Diaminobenzidina (DAB) em “kit” “LiquidDAB + Substrate Chromogen 
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System” (“DakoCytomation”, Carpinteria, EUA). As lâminas foram lavadas 

abundantemente em água corrente e contracoradas com “Hematoxilina de Harris” 

(“Merck”, Darmstadt, Alemanha). Em seguida, as mesmas foram novamente lavadas 

em água corrente, desidratadas, diafanizadas em xilol e montadas com resina para 

microscopia com “Entellan” (“Merck”, Darmstadt, Alemanha). O processo foi 

realizado no Laboratório de Imuno-histoquímica do Departamento de Patologia da 

Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo e no Laboratório de 

Investigações Médicas 02 (LIM 02) da mesma instituição. 

A análise das imunorreações compreendeu toda a extensão das neoplasias 

representada nas lâminas, optando-se, para as reações com MT1-MMP e TIMP-2, 

por método semiquantitativo a partir do qual se considerou a porcentagem de células 

neoplásicas imunocoradas para cada espécime, bem como a intensidade da coloração 

observada (observação qualitativa). Da soma destes dois índices, obteve-se a 

pontuação final (“índice geral”) para cada caso, em relação a cada um dos 

marcadores empregados. Já, as reações com MMP-2 foram avaliadas, através de 

processo automatizado, por área de coloração no interior de cada representação 

tumoral, seguindo-se proporções (Tabela 2) diferentes das propostas para as reações 

com os outros dois marcadores (Tabela 3), uma vez que, para MMP-2, a 

imunocoloração deu-se no estroma da neoplasia, enquanto ocorreu nas células 

tumorais para os outros marcadores. A estimativa de intensidade de coloração para as 

reações com MMP-2 e o índice final foram realizados da mesma forma que para os 

outros dois marcadores imuno-histoquímicos (Tabela 3). As áreas de amilóide, 

acelulares, não foram incluídas na quantificação das imunocolorações, embora se 

tenha atentado à sua presença ou ausência nos espécimes. Como controle positivo 
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para os três marcadores foi utilizado espécime de adenocarcinoma de cólon e, como 

controle interno positivo, foi utilizada imunocoloração das paredes vasculares 

tumorais, comumente intensa. Como controles negativos, os anticorpos primários 

foram substituídos por PBS nos preparados IH, em lâminas com espécimes de CMT 

sabidamente positivos às colorações com os marcadores.  

As reações foram identificadas por coloração castanha, observada em 

diferentes intensidades, a depender do caso estudado, no citoplasma de células 

neoplásicas nos preparados para MT1-MMP e TIMP-2 e no estroma tumoral para 

MMP-2. Corresponderam à presença das proteínas em questão. O material relativo à 

metástase linfonodal do caso 8 não estava disponível e apenas o espécime tumoral 

primário foi submetido ao estudo IH proposto. Imunocolorações para espécimes de 

alguns casos não foram satisfatórias para um ou outro marcador, apesar de repetidos 

os processos de coloração IH. São os casos 9 e 18 (tumores primários) para MT1-

MMP, casos 5, 9 e 23 (tumores primários) para TIMP-2, caso 14 (metástase 

linfonodal) e caso 37 (tumor primário e metástase) para MMP-2.  

 
 
 
Tabela 2 –  Índice para quantificação de área tumoral imunocorada por MMP-2  

PROPORÇÃO DE ÁREA NEOPLÁSICA IMUNOCORADA – MMP-2 
(%)                ÍNDICE 

0 0 

< 1 1 

> 1 e < 2 2 

> 2 3 
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Tabela 3 – Índices para análises semiquantitativa e qualitativa das 
imunocolorações: porcentagem de células neoplásicas coradas (MT1-
MMP e TIMP-2); intensidade de coloração e pontuação final, 
resultado da soma dos pontos da proporção de células ou área 
imunocoradas e intensidades de coloração (MMP-2, MT1-MMP e 
TIMP-2) 

 
PROPORÇÃO DE 

CÉLULAS  
IMUNOCORADAS (%) 

         ÍNDICE 
 INTENSIDADE DE 

IMUNOCOLORAÇÃO ÍNDICE 

0 0  Fraca 1 

< 25 1  Moderada 2 

> 25 e < 50 2  Forte 3 

> 50 3    

     

PONTUAÇÃO FINAL 
(proporção de células ou 

área coradas + intensidade 
da coloração) 

  ÍNDICE GERAL  

0 – 2   1  

3 – 4   2  

5 – 6   3  

NOTA: Para as reações com MMP-2 não foram contabilizadas as porcentagens de células tumorais 
coradas, mas sim a área de coloração no estroma neoplásico e aplicado índice de pontuação final 
semelhante. 

As lâminas tratadas com MMP-2 foram estudadas através de microscópio de 

luz “Zeiss” em aumento de 10X, sendo a avaliação de área corada realizada com 

auxílio de Sistema Analisador de Imagem (“Kontron Eletronic 300”, “Zeiss”). A 

estação de trabalho consistiu de microscópio trinocular, vídeo-câmera colorida 

(“SONY CCD” - Iris) com placa digitalizadora de imagens e microcomputador com 

processador “Pentium” 133 MHz, “IBM-PC” compatível, operando em ambiente 

“Windows-95”. As imagens obtidas foram digitalizadas com auxílio do “software”, 

proporcionando possibilidade de compartilhamento de dados com planilha eletrônica 

(“Microsoft Excel”), além de análise e interpretação dos dados de mensuração. Após 
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aquisição de imagem através da câmera, utilizou-se recurso de “threeshold” para 

marcação das estruturas a serem quantificadas. O cálculo de proporção de área 

positiva para o marcador foi realizado através de sua quantificação, seguida de 

determinação de área total de tecido por campo, através de ferramenta de traço livre 

do Programa Analisador de Imagem “Kontron”. Já, a determinação da intensidade da 

reação foi realizada em função do observado para a maioria da área imunomarcada 

para cada caso, tendo-se como controle interno a imunocoloração dos vasos 

sanguíneos neoplásicos. O procedimento caracterizou-se por rotina semi-

automatizada, seguida de arquivamento dos dados coletados em planilha “Microsoft 

Excel”. Para as outras duas colorações, o aumento ótico utilizado para as análises do 

material foi de 40X e, o processo de leitura, manual, não-automatizado. Os dados 

também foram coletados em planilha “Microsoft Excel”. 

As áreas foliculares não-patológicas não foram analisadas nos estudos das 

imunocolorações, uma vez que muitos tumores eram extensos e comprometiam 

grande parte do parênquima glandular. Não foi possível, também, determinar se os 

segmentos neoplásicos estudados faziam parte da periferia ou de porções centrais da 

neoplasia, especialmente quando esta ocupava todo o bloco incluso em parafina.  

As lâminas foram lidas por um único observador (Profa. Dra. Consuelo 

Junqueira Rodrigues – Laboratório de Investigações Médicas 02), patologista sem 

conhecimento das particularidades dos casos. As Figuras 5, 6 e 7 exibem exemplos 

de cortes histológicos de espécimes tumorais primários de CMT corados por MT1-

MMP, TIMP-2 e MMP-2, respectivamente, através de técnica IH descrita. As 

Figuras 8, 9 e 10 exibem exemplos de cortes histológicos de espécimes metastáticos 

linfonodais, também corados por MT1-MMP, TIMP-2 e MMP-2, respectivamente. A 
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Figura 11 exemplifica a marcação da imunocoloração pesquisada (MMP-2) através 

do Sistema Analisador de Imagem. A área demarcada em verde representa a área 

reagente à MMP-2 e sua quantificação é realizada através do “software” citado.  

 

 

Figura 5- Caso 8. Corte histológico de carcinoma medular da tireóide, primário, 
submetido à imunorreação para MT1-MMP. Notar reação positiva 
(cor marrom) no citoplasma das células tumorais. (IH 40X) 

 
 

 
 

Figura 6- Caso 10. Corte histológico de carcinoma medular da tireóide, 
primário, submetido à imunorreação para TIMP2. Notar reação 
positiva (cor marrom) no citoplasma das células neoplásicas. (IH 20X) 
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Figura 7- Caso 8. Corte histológico de carcinoma medular da tireóide, primário, 
submetido à imunorreação para MMP2. Notar reação positiva (cor 
marrom) no estroma neoplásico.  (IH 20X) 

 

  

 

Figura 8- Caso 12. Corte histológico de linfonodo com metástase de carcinoma 
medular submetido à imunorreação para MT1-MMP. Notar reação 
positiva (cor marrom) no citoplasma das células tumorais. (IH 40X) 
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Figura 9- Caso 35. Corte histológico de linfonodo com metástase de carcinoma 
medular submetido à imunorreação para TIMP-2. Notar reação 
positiva (cor marrom) no citoplasma das células tumorais. (IH 40X) 

 

 

 

Figura 10- Caso 12. Corte histológico de linfonodo com metástase de carcinoma 
medular submetido à imunorreação para MMP-2. Notar reação 
positiva (cor marrom) no estroma neoplásico. (IH 20X) 
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Figura 11- Campo microscópico de CMT primário observado com objetiva de 
20X e ocular de 10X. Marcação de imunorreação para MMP2 (em 
verde) no estroma do tumor, utilizando-se Sistema Analizador de 
Imagem 

 

 

 

4.3 ANÁLISE ESTATÍSTICA 

 

 

Para análise estatística dos dados foram obtidas distribuições absolutas e 

percentuais, uni e bivariadas, para as variáveis nominais ou de categorias, e, para as 

variáveis numéricas, medidas estatísticas tais como valor mínimo, valor máximo, 

média, desvio padrão, mediana e curvas de Kaplan Meier para probabilidades de 

sobrevida e tempo livre de doença (técnicas para estatística descritiva). Como 

técnicas de estatística inferencial, foram utilizados o teste Qui-quadrado de 

independência, o teste Exato de Fisher, quando as condições para utilização do teste 
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Qui-quadrado não foram verificadas, e o teste F (análise de variância - ANOVA) 

para comparação entre mais de duas categorias, bem como o teste t-Student para 

variâncias iguais ou desiguais, conforme resultados de verificação de hipótese de 

igualdade de variâncias. O teste de igualdade de variâncias foi realizado através do 

teste F para a finalidade específica. 

 Ressalta-se que no caso do estudo de ocorrência de doença (persistência ou 

recidiva neoplásicas e cura) foram obtidos valores de risco relativo considerando-se a 

categoria com menor incidência como base.   

 A margem de erro utilizada para a decisão dos testes estatísticos foi de 5,0% 

(valor de p < 0,05). 

Os dados foram digitados em planilha “Excel” e os programas utilizados para 

obtenção dos cálculos estatísticos foram o SAS (“Statistical Analysis System”, “SAS 

Institute Inc.”, Cory, EUA) na versão 8.0 e o SPSS (“Statistical Package for the 

Social Sciences”, “SPSS Inc.”, Chicago, EUA) na versão 11. 
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5 RESULTADOS 

 

 

5.1 CARACTERIZAÇÃO DOS CASOS 

 

 

Foram revistos 37 pacientes que tinham, ao diagnóstico de CMT, entre nove e 

65 anos completos de vida. Média etária foi calculada em 33, 24 anos, com desvio 

padrão de 14,82 anos, coeficiente de variação calculado em 44,58% e mediana de 33 

anos. Foram agrupados em cinco faixas etárias, demonstradas na Tabela 4, 

juntamente com caracterização de gênero. 

Tabela 4 - Distribuição dos pacientes segundo faixa etária (em anos completos) e 
gênero 

NOTA: N refere-se ao número de pacientes. 

 

Em 27 pacientes (73%), o diagnóstico de CMT foi realizado em momento 

anterior ao tratamento operatório, sendo em 13 através de programas de rastreamento 

VARIÁVEL N % 

• Faixa etária (em anos)     
A - Até 20 10 27,0 
B - 21 a 30 6 16,2 
C - 31 a 40  7 18,9 
D - 41 a 50 10 27,0 
E - 51 ou mais  4 10,8 
TOTAL  37 100,0 
• Gênero     
Feminino 24 64,9 
Masculino  13 35,1 
TOTAL  37 100,0 



 102

e, em três, através de USG cervical em exames de rotina. Os carcinomas dos demais 

10 pacientes foram diagnosticados durante o tratamento cirúrgico, através de exame 

anatomopatológico de congelação, ou no pós-operatório, por exame 

anatomopatológico, após inclusão da peça em parafina. Ao diagnóstico, 28 pacientes 

(75,7%) apresentavam nódulos tireóideos palpáveis ao exame físico, sendo que nove 

(24,3%) já eram também portadores de adenomegalias metastáticas cervicais, 

palpáveis. Dois pacientes não tinham nódulos tireóideos palpáveis, mas já 

apresentavam adenomegalias metastáticas. Dados apresentados na Tabela 5. 

Tabela 5 – Distribuição dos pacientes segundo as variáveis: diagnóstico pré-
operatório, como achado acidental de USG e por rastreamento; exame 
físico compatível com presença de nódulos tireóideos e/ou 
adenomegalia cervical metastática e presença de sintomas sistêmicos 
ao diagnóstico 

VARIÁVEL N % 

• Diagnóstico pré-operatório      
Sim  27 73,0 
Não  10 27,0 
TOTAL  37 100,0 
• Diagnóstico como achado acidental de USG      
Sim  3 8,1 
Não  34 91,9 
TOTAL  37 100,0 
• Diagnóstico por rastreamento      
Sim 13 35,1 
Não  24 64,9 
TOTAL   37 100,0 
• Exame físico cervical positivo     
Sim  30 81,1 
Não  7 18,9 
TOTAL  37 100,0 
• Sintomas sistêmicos      
Sim  7 18,9 
Não  30 81,1 
TOTAL  37 100,0 
NOTA: N refere-se ao número de pacientes. 
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Trinta e dois pacientes foram submetidos à tireoidectomia total no primeiro 

tempo operatório e dois, cujas lesões foram consideradas irressecáveis, sofreram 

apenas tireoidectomias parciais (casos 8 e 24). Os três restantes foram submetidos à 

complementação da tireoidectomia em segundo tempo cirúrgico. Seis pacientes não 

foram submetidos a tratamento das cadeias linfonodais cervicais, sendo quatro deles 

diagnosticados por rastreamento (NEM2A) e dois casos esporádicos. Entre os 

pacientes rastreados, três, de nove, 14 e 16 anos, não foram submetidos à 

linfadenectomia cervical por portarem tumores primários considerados pequenos (6 

mm, 5 mm e 1 mm de diâmetro, respectivamente) e calcitonemias basais dentro dos 

limites da normalidade. A quarta paciente, de 26 anos ao diagnóstico, apesar de 

rastreada, já era portadora de doença inoperável e, inclusive, faleceu (caso 8). Entre 

os dois casos esporádicos não submetidos ao esvaziamento cervical, um não pode ser 

adequadamente estadiado, por não contar com as medidas de seu tumor primário. 

Calcitonemia encontrava-se dentro dos limites da normalidade após quatro meses da 

tireoidectomia total e assim permaneceu por 189 meses (caso 3). O outro paciente 

(caso 9), apesar de portar tumor estadiado como T3, curou-se e manteve seguimento 

ambulatorial por 67 meses.  

Três pacientes (8,1%) foram submetidos somente ao esvaziamento do 

compartimento central, seis (16,2%) aos esvaziamentos dos compartimentos central e 

lateral (um lado), 19 (51,4%) aos esvaziamentos central e lateral bilateral e, três, ao 

esvaziamento dos compartimentos laterais, bilateralmente, sem linfadenectomia 

central. As razões para tais condutas não foram especificadas nos prontuários dos 

pacientes. 
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Os tumores primários também foram agrupados em faixas, segundo seus 

maiores diâmetros. Dados demonstrados na Tabela 6, juntamente com outras 

informações anatomopatológicas. 

 Um paciente portava foco de carcinoma papilífero concomitante ao CMT, 

em cinco foi observada concomitância de bócio e, em cinco outros indivíduos, 

presença de tireoidite de Hashimoto.  

Tabela 6 – Distribuição dos pacientes segundo as variáveis: faixa de maior 
diâmetro (mm) e multicentricidade tumorais, extensão neoplásica para 
a cápsula tireóidea, extensão neoplásica para tecidos adjacentes, 
invasão neoplásica vascular e presenças de HCC e amilóide 

VARIÁVEL N % 

• Faixa de maior diâmetro tumoral (em mm)     
A - Até 5 3 8,6 
B - > 5 e < que 15 9 25,7 
C - > 15 e < que 30 10 28,6 
D - > 30  13 37,1 
TOTAL(1)  35 100,0 
• Multicentricidade tumoral      
Sim  21 60,0 
Não  14 40,0 
TOTAL(2) 35 100,0 
• Extensão para cápsula tireóidea     
Sim 13 35,1 
Não  24 64,9 
TOTAL  37 100,0 
• Extensão para tecidos adjacentes     
Sim  5 13,5 
Não  32 86,5 
TOTAL  37 100,0 
• Invasão vascular      
Sim  9 40,9 
Não  13 59,1 
TOTAL(3) 22 100,0 
  continua
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Conclusão – Tabela 6   

VARIÁVEL N % 

• Presença de HCC     

Sim  15 57,7 
Não  11 42,3 
TOTAL (4)  26 100,0 
• Presença de amilóide      
Sim  21 56,8 
Não  16 43,2 
TOTAL  37 100,0 

NOTAS: N refere-se ao número de pacientes. 
(1) Para dois pacientes não se dispõe desta informação. 
(2) Para dois pacientes não se dispõe desta informação. 
(3)  Para 15 pacientes não se dispõe desta informação. 
(4) Para 11 pacientes não se dispõe desta informação. 
 

Entre 21 (56,8%) portadores de metástases linfonodais cervicais, três as 

apresentavam somente no compartimento central cervical, enquanto que quatro as 

apresentavam somente nos compartimentos laterais, segundo laudos 

anatomopatológicos. Os demais continham linfonodos acometidos pela neoplasia 

tanto no compartimento central, como em níveis laterais. Em 10 casos (47,6% destes 

21) as metástases estendiam-se além dos limites linfonodais. Apenas um indivíduo 

teve diagnóstico de metástases distantes à determinação do CMT, no entanto notou-

se que os pacientes, em geral, não eram submetidos a exames de imagem de corpo 

inteiro, ao diagnóstico da neoplasia primária, como busca ativa de metástases a 

distância.  

O estadiamento TNM para cada paciente está demonstrado no ANEXO C, 

juntamente com todos os dados aqui descritos. Nove pacientes foram classificados 

como Estádio I, quatro como Estádio II, quatro como Estádio III, 17 como Estádio 

IV A, um como Estádio IV C e dois não puderam ser estadiados por 

indisponibilidade de dados necessários para tal. Dados relativos às presenças de 
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acometimento linfonodal e metastático a distância, além de extensão capsular 

linfonodal e estádio, estão representados na Tabela 7. 

Tabela 7 – Distribuição dos pacientes segundo as variáveis: presença de 
linfonodos acometidos pela neoplasia, extensão capsular linfonodal, 
metástases a distância ao diagnóstico etiológico e estádio patológico 
(TNM) 

VARIÁVEL N % 

• Metástases linfonodais cervicais     
Sim  21 56,8 
Não  16 43,2 
TOTAL  37 100,0 
• Extensão capsular linfonodal     
Sim  10 47,6 
Não  11 52,4 
TOTAL   21 100,0 
• Metástases a distância     
Sim  1 2,7 
Não  36 97,3 
TOTAL  37 100,0 
• Estádio TNM     
I 9 25,7 
II 4 11,4 
III 4 11,4 
IV A 17 48,6 
IV C 1 2,9 
TOTAL (1)  35 100,0 
NOTAS: N refere-se ao número de pacientes. 
  (1) Para dois pesquisados não se dispõe desta informação. 
  

Entre os pacientes estudados, 21 eram casos esporádicos (56,8%), 15 

portadores de CMTs vinculados à NEM2A (40,5%) e, um, de CMT vinculado à 

NEM2B (2,7%) (Tabela 8). Nenhum apresentava a forma familiar isolada da 

neoplasia. Presença de feocromocitoma foi observada em três pacientes, sendo que 

dois também contaram com diagnóstico de HPT, por hiperplasia e adenoma de 

paratireóides em um paciente e somente adenoma em outro. HPT também foi 
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observado em outro indivíduo, por adenoma de paratireóide e uma paciente, 

portadora de NEM2A, relatava antecedente de litíase em vias urinárias, apesar das 

dosagens de paratormônio humano e cálcio séricos estarem dentro dos limites da 

normalidade.  

O único paciente NEM2B (caso 37) foi assim classificado por contar com 

mutação no códon 918 do RET proto-oncogene. Estava com 10 anos de idade ao 

diagnóstico de CMT, realizado no intra-operatório, foi submetido à tireoidectomia 

total e à linfadenectomia dos três compartimentos cervicais e estadiado como IV A 

(T3N1bM0). Permanecia com calcitonemia elevada (cinco vezes o máximo valor de 

referência), passados quatro meses da operação com intenção curativa, mas sem 

evidências clínicas ou imagenológicas de doença residual cervical ou metastática. 

Provém de família grande sem nenhum caso relatado de CMT, mas também sem 

nenhuma investigação laboratorial conduzida até o final deste trabalho. Foi 

considerado, a princípio, como portador de mutação nova.  

Tabela 8 – Distribuição dos pacientes segundo as variáveis: CMT-E, CMT-
NEM2A e CMT-NEM2B 

VARIÁVEL N % 

• CMT-E 21  56,8
• CMT-NEM2A 15  40,5
• CMT-NEM2B 1  2,7
TOTAL  37 100,0
NOTA: N refere-se ao número de pacientes. 
 

Dosagens séricas de CT no momento do diagnóstico de CMT, ou até o pós-

operatório imediato, não foram notificadas para onze pacientes, assim como também 

não o foram os títulos séricos de CEA para 19 pacientes da amostra. Para os 26 

pacientes que contaram com dosagens de calcitonina entre os períodos pré ou pós-
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operatório imediato, tais valores foram calculados em 138,6 vezes, em média, o 

máximo valor laboratorial de referência, variando de títulos normais a 2240 vezes 

(desvio padrão calculado em 440,52 - teste t-Student e mediana em 17,29) (Tabela 

9). Valores séricos de CEA, por sua vez, variaram de títulos dentro dos limites da 

normalidade até 58,8 vezes o máximo valor de referência (média de 10,58, desvio 

padrão 16,08 - teste t-Student e mediana igual a 2,24, calculados para os valores 

referentes aos títulos séricos de 18 pacientes) (Tabela 10). 

Vinte pacientes (54,1%) foram considerados curados após o tratamento 

cirúrgico inicial, por evoluírem assintomáticos e com títulos séricos de CT e CEA 

dentro dos limites da normalidade. Não foram obtidas informações sobre as dosagens 

séricas evolutivas de CEA de dois pacientes tidos como curados e somente seis 

foram submetidos a testes provocativos para CT, como confirmação de cura 

bioquímica. Oito dos pacientes, tidos inicialmente como curados, não apresentavam 

registros de dosagens de CT ao diagnóstico do carcinoma ou até o pós-operatório 

imediato. Três apresentavam dosagens basais normais e, os demais, dosagens 1,64; 

1,66; 3,5; 3,76; 5,65; 17,2; 28,6; 31,42 e 68,4 vezes o maior limite de referência. 

Onze não apresentavam registros de dosagens de CEA ao diagnóstico de CMT ou até 

o pós-operatório imediato. Quatro apresentavam títulos normais e, os demais, 

dosagens 2,18; 2,29; 5,48; 16,66 e 23,52 vezes o maior limite de referência. O tempo 

entre operação e cura foi notificado para 15 pacientes, sendo imediato (menor que 

um mês) em quatro casos, de um mês para outros quatro casos, de dois a quatro 

meses para cinco, de sete meses para um paciente e de oito meses para outro. Média, 

desvio padrão e mediana foram respectivamente 2,33 meses, 2,53 meses e um mês. 

Cinco pacientes evoluíram com recidivas neoplásicas (Tabela 9). 
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Tabela 9 - Distribuição dos pacientes segundo as variáveis: valores relativos de 
CT ao diagnóstico ou pós-operatório imediato (inicial) e durante o 
seguimento clínico (quantas vezes maiores que o máximo valor de 
referência laboratorial), evolução clínica, tempo para cura após 
operação (em meses completos) e recidiva bioquímica 

 
VARIÁVEL N % 

•  Número de vezes de aumento de CT em relação ao   
valor  máximo de referência (inicial)   
Normal 3 11,5 
> 1 a 3 vezes 
V

2 7,7 
> 10 a 30 vezes 7 27,0 
> 30 a 100 vezes 5 19,2 
> 100 vezes 4 15,4 
TOTAL (1) 26 100,0 
   
•  Número de vezes de aumento de CT em relação ao   
valor máximo de referência (valores máximos em seguimento pós-operatório)   
Normal  15 41,7 
> 3 a 10 vezes  4 11,1 
> 10 a 30 vezes 4 11,1 
> 50 a 100 vezes 2 5,5 
> 100 vezes 11 30,6 
TOTAL (2)  36 100,0 
   
•  Evolução clínica inicial   
Cura 20 54,1 
Persistência 17 45,9 
TOTAL  37 100,0 
   
•  Tempo para cura após operação (em meses)   
Imediata (menor que um mês) 4 26,7 
1 a 2  5 33,3 
3 a 4 4 26,7 
5 a 8 2 13,3 
TOTAL (3)  15 100,0 
   
•  Recidiva bioquímica (entre os inicialmente curados)   
Sim  5 25,0 
Não  15 75,0 
TOTAL  20 100,0 
NOTAS: N refere-se ao número de pacientes. 
               (1)  Para 11 pacientes não se dispõe desta informação. 
               (2)   Para um paciente não se dispõe desta informação. 
               (3)   Para cinco pacientes não se dispõe desta informação e 17 não tiveram cura. 
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Tabela 10 -  Distribuição dos pacientes segundo as variáveis relacionadas às 
dosagens séricas de CEA: à época do diagnóstico ou pós-operatório 
imediato (quantas vezes maiores que o máximo valor de referência 
laboratorial), se dentro dos limites da normalidade, ou não, durante o 
seguimento clínico e se elevadas junto à progressão da doença 

 
VARIÁVEL N % 

•  Número de vezes de aumento de CEA em relação ao valor    
máximo de referência (inicial)   
Normal  6 33,3 
> 1 a 3 vezes 4 22,2 
> 3 a 10 vezes 3 16,7 
> 10 vezes 5 27,8 
TOTAL (1)  18 100,0 
   
•  Títulos de CEA inferiores ao máximo valor de referência (seguimento)   
Sim 22 68,7 
Não 10 31,3 
TOTAL (2) 32 100,0 
   
•  CEA elevado junto à progressão da doença   
Sim  10 52,6 
Não  9 47,4 
TOTAL (3) 19 100,0 
NOTAS: N refere-se ao número de pacientes. 

(1) Para 19 pacientes não se dispõe desta informação. 
(2) Para cinco pacientes não se dispõe desta informação. 
(3) Para três pacientes não se dispõe desta informação. Quinze pacientes encontravam-

se curados ao final do seguimento e seus níveis de CEA permaneceram dentro dos limites da 
normalidade. 
 

 Entre os pacientes submetidos a dosagens séricas de CEA durante seus 

seguimentos, vinte e dois evoluíram com títulos inferiores aos máximos limites de 

referência (Tabela 10), apesar de persistência neoplásica em seis e recidivas em três 

deles. Os 10 pacientes que mantiveram títulos elevados de CEA durante suas 

evoluções o fizeram em vigência de doença ativa. 

  A Tabela 11 resume a distribuição dos pacientes que não obtiveram cura, 

segundo sua evolução clínica, até o momento final da pesquisa. 
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Tabela 11 – Distribuição dos pacientes que não obtiveram cura, segundo sua 
evolução clínica 

 
VARIÁVEL N % 

•  Evolução clínica    
Só doença cervical (evidências clínicas ou imagenológicas) 5 22,7 
Só metástase a distância (evidências clínicas ou imagenológicas) 1 4,5 
Doença cervical e metástase à distância (evidências clínicas ou imagenológicas) 6 27,3 
Sem evidências de doença cervical ou distante apesar do aumento de CT sérica 10 45,5 
TOTAL 22 100,0 
NOTA: N refere-se ao número de pacientes. 
 

 

5.1.1 FORMAS DA DOENÇA 

 

 

Vinte e um pacientes foram caracterizados como casos esporádicos e suas 

idades variaram de 16 a 65 anos completos (média de 42 anos, desvio padrão 12,21 - 

teste t-Student). Quatorze (66,7% destes 21) eram mulheres e em 12 (57,1%) o 

diagnóstico de CMT foi anterior à operação inicial. Nódulos tireóideos já eram 

palpáveis ao exame físico de 12 pacientes (57,1%), sendo que em outros seis 

palpavam-se também adenomegalias metastáticas e, em um, somente adenomegalias.  

Os maiores diâmetros neoplásicos variaram de 6 mm ao acometimento de 

toda a glândula, sendo que em seis casos (28,6%) foram observadas áreas de invasão 

capsular e, em dois casos (9,5%), franca invasão de estruturas adjacentes à tireóide. 

Acometimento linfonodal cervical foi observado em 12 pacientes (57,1%), após 

análise anatomopatológica de seus produtos operatórios. Apenas um paciente 

apresentava metástases a distância ao diagnóstico. Três pacientes foram classificados 

como Estádio I, três como Estádio II, três como estádio III, nove como Estádio IV A 
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e um como Estádio IV C. Dezessete haviam sido submetidos à tireoidectomia total 

inicial e somente dois não foram submetidos a nenhum tipo de linfadenectomia 

cervical, sendo clinicamente caracterizados como N0. 

Os valores iniciais das calcitonemias basais variaram de 1,66 a 2240 vezes a 

máxima referência laboratorial, com média calculada em 249,08, desvio padrão em 

613,21, segundo teste t-Student. Os valores séricos de CEA variaram de títulos 

normais a 23,5 vezes o máximo valor de referência, com média de 8,62 e desvio 

padrão 8,91, segundo o mesmo teste. Os valores de CEA não acompanharam 

persistências ou recidivas em cinco casos. Dez (47,6%) curaram-se à operação, 

embora dois (9,5%) tenham apresentado recidivas bioquímicas. Persistências 

neoplásicas foram caracterizadas em 11 pacientes (52,4%), onde, em sete, os níveis 

séricos de CT permaneceram maiores que 30 vezes o máximo valor de referência. 

Entre o momento do tratamento inicial e 118 meses após, oito pacientes (61,5% dos 

pacientes esporádicos com doença ativa) evoluíram com evidências clínicas ou 

imagenológicas de doença cervical e/ou a distância. Três foram re-operados, sem 

normalização de calcitonemias. Três pacientes faleceram, com doença local e 

distante ou somente a distância. O tempo de seguimento variou de quatro a 189 

meses (média de 66,14 meses, desvio padrão 56,99 - teste t-Student).  

Entre os 16 casos familiares, 15 foram classificados como portadores de 

NEM2A e, um, de NEM2B. Média etária foi calculada em 21,75 anos (de nove a 37 

anos completos, desvio padrão 8,95 - teste t-Student), sendo estatisticamente 

significativa sua diferença em relação à média de idade daqueles classificados como 

casos esporádicos (p < 0,0001, segundo o mesmo teste). Com a exclusão dos casos 

rastreados, permanecem três pacientes com idades de 10, 33 e 37 anos (média de 
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26,66 anos). Dez (62,5% destes 16) eram mulheres. Em 15 casos o CMT foi 

diagnosticado em momento anterior ao tratamento operatório, sendo 13 através de 

rastreamento. Onze (68,8%) já contavam com nódulos tireóideos e/ou adenomegalias 

palpáveis ao exame físico. Nove pacientes (56,2%) apresentaram metástases 

linfonodais cervicais, sendo quatro com extensão para estruturas adjacentes. Foram 

estadiados como I (seis casos), II (um caso), III (um caso) e IV A (oito casos).  

Calcitonemias iniciais estiveram entre títulos normais e até 155 vezes o limite 

superior de referência (média de 28,07, desvio padrão 42,64 - teste t-Student), 

enquanto dosagens séricas de CEA variaram de valores normais a 59 vezes o 

máximo valor de referência (média de 12,54, desvio padrão 21,47 - segundo o 

mesmo teste), não se elevando em quatro casos, apesar de doença ativa. Não se 

obteve diferença estatística quanto aos títulos iniciais de CT e CEA entre os dois 

grupos (p = 0,1446 e p = 0,6228, respectivamente, segundo testes t-Student com 

variâncias iguais e desiguais, também respectivamente).  

Cura foi alcançada por 10 pacientes (62,5%), comumente logo após a 

operação, e recidiva foi observada em três casos (18,8%), 12, 28 e 71 meses após os 

diagnósticos de cura bioquímica. Persistência foi observada em seis pacientes 

(37,5%). Nestes nove casos, os níveis de CT basal foram bastante distintos. 

Evidências clínicas ou imagenológicas de doença cervical foram obtidas para quatro 

pacientes (44,4% dos pacientes familiares com doença ativa), sendo dois portadores 

de metástases a distância também. Entre estes, um faleceu e, ao final do seguimento, 

sete encontravam-se vivos e sem doença (43,8%) e oito vivos e com doença (50%), 

sendo somente bioquímica em cinco. O tempo médio de seguimento para este grupo 

variou de 4 a 169 meses (64,94 meses em média, desvio padrão 44,29 – teste t-
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Student). Os dados citados, entre outros, estão representados na Tabela 12, 

contrapondo as formas esporádica e familiar do CMT. 

 

Tabela 12 - Dados clinicopatológicos analisados para os pacientes segundo as 
duas formas de doença: esporádica e familiar 

 
 FORMA DE DOENÇA 

VARIÁVEL ESPORÁDICA FAMILIAR 
 N/Total % N/Total % 
Idade (média em anos) 42 - 21,75 - 
Sexo (feminino:masculino) 2:1 - 1,66:1 - 
Diagnóstico pré-operatório 12/21 57,1 15/16 93,6 
Exame físico positivo (1) 19/21 90,5 11/16 68,8 
Sintomas sistêmicos (1) 5/21 23,8 2/16 12,5 
Valor relativo inicial de CT (média) 249,08 - 28,07 - 
Valor relativo inicial de CEA (média) 8,62 - 12,54 - 
Multicentricidade 6/21 28,6 15/16 93,8 
Presença de HCC 3/21 14,3 12/16 75,0 
Presença de amilóide 14/21 66,7 7/16 43,8 
Extensão capsular 6/21 28,6 7/16 43,8 
Extensão adjacente 2/21 40,5 3/16 18,8 
Invasão vascular 4/21 19 5/16 31,2 
Metástases linfonodais 12/21 57,1 9/16 56,2 
Extensão capsular linfonodal  6/12 50,0 4/9 44,4 
Metástases a distância (1) 1/21 4,8 0/16 - 
Estádio I (2) 3/21 14,3 6/16 37,5 
Estádio II (2) 3/21 14,3 1/16 6,2 
Estádio III (2) 3/21 14,3 1/16 6,2 
Estádio IV A (2) 9/21 42,9 8/16 50,0 
Estádio IV B (2) 1/21 4,8 0/16 - 
Cura inicial 10/21 47,6 10/16 62,5 
Recidiva 2/10 20,0 3/10 30,0 
Persistência 11/21 52,4 6/16 37,5 
Evidências clínicas ou imagenológicas de 
neoplasia  

8/13 61,5 4/9       44,4 

VSD  8/21 38,1 7/16 43,8 
VCD  10/21 47,6 8/16 50,0 
MCD 3/21 14,3 1/16 6,3 
NOTAS: N/Total = número de pacientes afetados sobre o número de pacientes do subgrupo  

- Não se aplica. 
(1) À admissão. 
(2) Estádio TNM patológico. 
VSD Vivo sem doença ao final do seguimento. 
VCM Vivo com doença ao final do seguimento. 
MCD Morto pela doença. 
Dados desconhecidos foram tidos como negativos ou desconsiderados nesta análise, 

diferentemente de em sessão “Caracterização dos Casos”, quando citados. 
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5.1.2 RECIDIVAS NEOPLÁSICAS 

 

 

Cinco pacientes (13,5% entre os 37 totais ou 25% entre os 20 tidos como 

curados após a operação inicial) relativos aos casos 4, 7, 14, 34 e 35 apresentaram 

recidivas de suas neoplasias, diagnosticadas por re-elevação de níveis séricos de CT, 

em seis, 12, 14, 28 e 71 meses de sua normalização (média de 26,2 meses, mediana 

de 14 meses). Um paciente manteve títulos de CT entre mais que três e até 10 vezes 

o valor máximo de referência, dois pacientes os mantiveram entre mais que 10 e até 

30 vezes os valores máximos de referência e dois pacientes os mantiveram em mais 

de 100 vezes. No pós-operatório imediato, suas calcitonemias haviam sido 1,66; 28,6 

e 68,4 vezes maiores que os máximos limites de referência. Dois pacientes não 

contaram com tais registros. Um paciente apresentou evidências clínicas de recidiva 

em região cervical, passados 51 meses da normalização pós-operatória de CT sérica 

e, até o final da coleta de dados deste trabalho, não havia sido submetido a 

procedimento terapêutico complementar. Os demais mantiveram somente doença 

bioquímica. Os níveis séricos de CEA permaneceram dentro dos limites da 

normalidade em três destes pacientes. Todos os cinco estavam vivos ao final da 

coleta de dados para este trabalho.  

Tais pacientes contavam com idades que variaram de 19 a 42 anos (média de 

31,8 anos) ao diagnóstico de CMT. Quatro eram mulheres e, um, homem. Seus 

diagnósticos haviam sido feitos antes da operação, sendo, em dois, por rastreamento. 

Um paciente já apresentava adenomegalia metastática cervical ao exame físico e, os 

quatro restantes, nódulos tireóideos palpáveis. Dois casos eram esporádicos e, os 
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outros três, vinculados à NEM2A. Todos foram submetidos à tireoidectomia total no 

primeiro tempo operatório, dois aos esvaziamentos central e lateral bilateralmente, 

um ao esvaziamento somente lateral bilateral, um aos esvaziamentos central e lateral 

unilateral e um ao esvaziamento do compartimento central. Os maiores diâmetros 

neoplásicos variaram de seis a 30 mm. Em dois pacientes também foram observados 

focos de tireoidite em concomitância com o tumor. Três pacientes portavam 

metástases linfonodais cervicais e, nenhum, metástases a distância, sendo três 

estadiados inicialmente como IV A e os demais como Estádios I e II. (Tabela 13) 

 

 

5.1.3 PERSISTÊNCIAS NEOPLÁSICAS 

 

 

Persistências neoplásicas foram observadas em 17 pacientes do grupo 

(45,9%). Um deles não contava com registros de dosagens séricas evolutivas de CT e 

CEA, mas apresentava metástase a distância (arco costal), ressecada ao diagnóstico. 

Apresentou teste sob estímulo elevado para CT durante sua evolução, embora o 

prontuário médico não contivesse os valores absolutos relativos ao exame. Faleceu, 

após 14 meses, por metástase em mediastino. Os demais pacientes caracterizados por 

persistências neoplásicas apresentavam valores de CT basal entre 4,11 e 2240 vezes 

os valores máximos de referência, ao diagnóstico ou pós-operatório imediato, média 

calculada em 245,58 e desvio padrão de 588,32, segundo teste t-Student, contra 

média de 13,74 (desvio padrão 20,41, segundo o mesmo teste) entre aqueles que se 

curaram em primeiro momento, diferença estatisticamente significativa (p = 0,0020 - 
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teste t-Student com variâncias iguais). No mesmo momento, os valores de CEA 

variaram de 1,08 a 59 vezes os máximos valores de referência, entre aqueles 

pacientes submetidos a tal dosagem (média de 15,1, desvio padrão 20,82 - teste t-

Student). Não se observou diferença estatística para esta variável entre os dois grupos 

(p = 0,2483 - teste t-Student com variâncias desiguais). Durante suas evoluções, os 

valores basais de CT estiveram entre mais que três até 10 vezes os limites máximos 

em três pacientes, entre mais que 10 até 30 vezes os valores máximos em dois 

pacientes, entre mais que 30 até 100 vezes em dois pacientes e em mais que 100 

vezes em nove pacientes. Os valores séricos de CEA mantiveram-se elevados em 

oito pacientes, sendo que, sobre três, tais dados não haviam sido relatados. Foi 

comprovada presença de doença cervical em 10 destes indivíduos (58,8%) e, em sete 

(41,2%), doença metastática distante, com sobreposição de seis casos. Quatro (casos 

12, 15, 18 e 21) foram submetidos à re-exploração cervical, sem normalização de 

calcitonemia, mas mantendo-se vivos apesar da doença, após 124, 146, 84 e 128 

meses de seguimento, respectivamente. O tempo para surgimento de evidências de 

doença local ou a distância variou de zero (concomitante) a 118 meses (média de 

23,9 meses). Destes onze pacientes com evidências clínicas ou imagenológicas de 

neoplasia, quatro (casos 12, 16, 22 e 24) foram submetidos à terapia complementar 

(radioterapia ou quimioterapia), sem sucesso. Quatro (23,5%) faleceram pela doença 

(casos 8, 16, 22 e 24) e 13 estavam vivos até o final dos seguimentos de quatro a 169 

meses (67,71 meses em média para o grupo, desvio padrão 55,78 - teste t-Student).  

Entre os que evoluíram com persistência neoplásica, média etária foi 

calculada em 35,47 anos, desvio padrão 15,37, segundo teste t-Student (idades entre 

10 e 65 anos). Treze pacientes (76,5% destes 17) eram do sexo feminino, onze 
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(64,7%) portadores de CMT-E, cinco (29,4%) de CMT NEM2A e um (5,9%) de 

CMT NEM2B. O diagnóstico pré-operatório da neoplasia havia sido realizado em 12 

pacientes (70,6%), sendo três submetidos a rastreamentos e um a USG cervical de 

rotina. Oito pacientes (47,1%) já apresentavam nódulos tireóideos e adenomegalias 

cervicais palpáveis ao diagnóstico, um (5,9%), somente adenomegalia cervical e, oito 

(47,0%), somente nódulos tireóideos ao exame físico. Quatro referiam sintomas 

sistêmicos. Dois não foram submetidos à tireoidectomia total (tumores primários 

inoperáveis), sendo que um deles também não o foi a nenhum tipo de 

linfadenectomia, por irressecabilidade. Ambos faleceram (casos 8 e 24). Dois 

pacientes foram submetidos a esvaziamentos das cadeias cervicais laterais 

bilateralmente, nove aos esvaziamentos central e lateral bilateral, quatro aos 

esvaziamentos central e lateral unilateral e um à linfadenectomia somente do 

compartimento central. As medidas dos maiores diâmetros neoplásicos variaram de 9 

mm ao acometimento de toda a extensão da glândula, incluindo tecidos adjacentes 

(quatro pacientes). Em oito casos (47%), os tumores atingiam as cápsulas da 

glândula e multicentricidade foi observada em 11 (64,7%), sendo seis CMT-E, cinco 

NEM2A e um NEM2B. HCC foi observada em quatro casos (três NEM2A e um 

CMT-E), bem como associação de bócio em dois espécimes e presença de amilóide 

em 10 (58,8%). Quinze pacientes (88,2%) já apresentavam invasões vasculares e 16 

(94,1%) metástases para linfonodos cervicais, sendo nove (52,9%) com extensões 

neoplásicas além dos limites linfonodais. Um paciente (5,9%) já apresentava 

metástases a distância ao diagnóstico, sendo três estadiados como III, 12 como IV A 

e um como IV C. Um não pode ser estadiado por indisponibilidade de dados. A 
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Tabela 13 expõe os dados clinicopatológicos citados, em separado para os pacientes 

que se curaram inicialmente, cujas neoplasias recidivaram ou persistiram. 

 

Tabela 13 - Dados clinicopatológicos analisados para os pacientes segundo cura 
inicial, recidiva ou persistência do CMT 

 
 EVOLUÇÃO INICIAL 

VARIÁVEL CURA 
INICIAL  

RECIDIVA PERSISTÊNCIA

 N/Total % N/Total % N/Total % 
Idade (média em anos) 31,35 - 31,8 - 35,47 - 
Sexo (feminino:masculino) 1,22:1 - 4:1 - 3,25:1 - 

Diagnóstico pré-operatório 15/20 75,0 5/5 100,0 12/17 70,6 
Exame físico positivo (1) 13/20 65,0 5/5 100,0 17/17 100,0 
Sintomas sistêmicos (1) 3/20 15,0 1/5 20,0 4/17 23,5 
Forma Esporádica 10/20 50,0 2/5 40,0 11/17 64,7 
Forma Familiar 10/20 50,0 3/5 60,0 6/17 35,3 
Valor relativo inicial de CT (média) 13,74 - 32,89 - 245,58 - 
Valor relativo inicial de CEA (média) 6,01 - 1,82 - 15,1 - 
Multicentricidade 10/20 50,0 3/5 60,0 11/17 64,7 
Presença de HCC 11/20 55,0 5/5 100,0 4/17 23,5 
Presença de amilóide 11/20 55,0 3/5 60,0 10/17 58,8 
Extensão capsular 5/20 25,0 3/5 60,0 8/17 47,0 
Extensão adjacente 1/20 5,0 1/5 20,0 4/17 23,5 
Invasão vascular 3/20 15,0 2/5 40,0 15/17 88,2 
Metástases linfonodais 5/20 25,0 3/5 60,0 16/17 94,1 
Extensão capsular linfonodal  1/5 20,0 1/3 33,3 9/16 56,2 
Metástases a distância (1) 0/20 - 0/5 - 1/17 5,9 
Estádio I (2) 9/20 45,0 1/5 20,0 0/17 - 
Estádio II (2) 4/20 20,0 1/5 20,0 0/17 - 
Estádio III (2) 1/20 5,0 0/5 - 3/17 17,6 
Estádio IV A (2) 5/20 25,0 3/5 60,0 12/17 70,6 
Estádio IV B (2) 0/20 - 0/5 - 1/17 5,9 
Evidências clínicas ou imagenológicas de 
neoplasia  

0/20 - 1/5 20,0 11/17 64,7 

VSD  15/20 75,0 0/5 - 0/17 - 
VCD  5/20 25,0 5/5 100,0 13/17 76,5 
MCD 0/20 - 0/5 - 4/17 23,5 
NOTAS: N/Total = número de pacientes afetados sobre o número de pacientes do subgrupo. 
 - Não se aplica. 

(1) À admissão. 
(2) Estádio TNM patológico. 
VSD Vivo sem doença ao final do seguimento. 
VCM Vivo com doença ao final do seguimento. 
MCD Morto pela doença. 
Dados desconhecidos foram tidos como negativos ou desconsiderados nesta análise, 

diferentemente de em sessão “Caracterização dos Casos”, quando citados. 
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5.1.4 VIVOS E SEM DOENÇA 

 

 

Quinze pacientes (40,5%) encontravam-se vivos e sem doença ao final do 

seguimento. Estes foram acompanhados por períodos de quatro a 189 meses (média 

de 54, 4 meses e desvio padrão 51,66 meses – teste F, ANOVA) e tinham entre nove 

e 56 anos de idade ao diagnóstico, média de 31,2 anos, menor que dos vivos com 

doença e mortos pela doença, diferença, porém, sem significância estatística (p = 

0,5844 - teste F, ANOVA). Oito eram homens, contra sete mulheres e o diagnóstico 

pré-operatório havia sido feito em 10 (66,7%) destes pacientes, sendo sete através de 

rastreamento e dois por achado de USG. Apenas uma paciente contava com nódulo 

tireóideo e adenomegalias cervicais palpáveis ao exame físico, enquanto que sete 

contavam apenas com nódulos tireóideos palpáveis à época do diagnóstico. Duas 

pacientes (13,3%) referiam emagrecimento ao diagnóstico da neoplasia. Treze foram 

submetidos à tireoidectomia total em primeiro tempo operatório, acompanhada dos 

esvaziamentos central e lateral bilateral em oito casos, central e unilateral em um 

caso e somente central em um caso. Cinco pacientes não foram submetidos a nenhum 

tipo de linfadenectomia, três incluídos nos programas de rastreamento e sem nódulos 

tireóideos palpáveis (todos T1N0M0) e duas mulheres cujos diagnósticos haviam 

sido realizados no pós-operatório, já sendo portadoras de nódulos tireóideos 

palpáveis. Uma delas mantinha retornos periódicos ao ambulatório há 189 meses, até 

o final da coleta de dados, e a outra foi acompanhada por 67 meses, mas não 

retornava ao ambulatório havia 15 anos. Multicentricidade foi observada em sete 

pacientes, todos portadores da forma familiar da neoplasia, assim como associação 
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de HCC (seis pacientes). Extensão neoplásica para a cápsula tireóidea foi observada 

em dois pacientes (13,3%), mas sem acometimento de estruturas adjacentes. Invasão 

vascular foi observada em um espécime neoplásico (6,7%) e apenas dois pacientes 

eram portadores de metástases linfonodais cervicais. Nenhum paciente contava com 

metástases a distância, sendo oito classificados como Estádio I, três como Estádio II, 

um como Estádio III e dois como Estádio IV A. Um paciente não foi estadiado. 

Associações de bócio, tireoidite e carcinoma papilífero foram observadas em três, 

três e um caso, respectivamente.  Oito pacientes (53,3%) eram portadores de CMT-E 

e, sete, da forma familiar da doença (NEM2A). Calcitonemias basais iniciais 

variaram de resultados normais a até mais de 30 vezes os máximos valores de 

referência. A média destas dosagens para o grupo de vivos e sem doença (7,35, 

desvio padrão 10,37 - teste F, ANOVA) foi menor que para os vivos com doença e 

que faleceram pelo CMT, com identificação de diferença estatisticamente 

significativa entre as médias dos dois primeiros grupos (p = 0,0028, segundo o 

mesmo teste). Para o CEA, neste mesmo momento, dosagens séricas também 

variaram de resultados normais a até 23,5 vezes os máximos valores de referência, 

média 8,11 e desvio padrão 9,69 (teste F, ANOVA). Não foram todos os pacientes 

que contaram com tais exames. Seus valores médios foram menores entre aqueles 

vivos sem doença e vivos com doença, quando comparados com os mortos pela 

doença, embora as diferenças não fossem estatisticamente significativas (p = 0,5325, 

segundo o mesmo teste estatístico). Na Tabela 14 os dados clinicopatológicos 

relativos às três condições clínicas finais são expostos. 
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Tabela 14 – Dados clinicopatológicos segundo condições clínicas finais  
 
 CONDIÇÃO CLÍNICA FINAL 

VARIÁVEL VSD VCD MCD 
 N/Total % N/Total % N/Total % 
Idade (média em anos) 31,2 - 33,44* - 40,0 - 
Sexo (feminino:masculino) 0,86:1 - 5:1 - 1:1 - 
Diagnóstico pré-operatório 10/15 66,7 14/18 77,8 3/4 75,0 
Exame físico positivo (1) 8/16 53,3 18/18 100,0 4/4 100,0
Sintomas sistêmicos (1) 2/15 13,3 2/18 11,1 3/4 75,0 
Forma Esporádica 8/15 53,3 10/18 55,6 3/4 75,0 
Forma Familiar 7/15 46,7 8/18 44,4 1/4 15,0 
Valor relativo inicial de CT (média) 7,35 - 249,35** - 15,30 - 
Valor relativo inicial de CEA (média) 8,11 - 8,93*** - 20,46 - 
Multicentricidade 7/15 46,7 12/18 66,7 2/4 50,0 
Presença de HCC 6/15 40,0 8/18 44,4 1/4 25,0 
Presença de amilóide 8/15 53,3 11/18 61,1 2/4 50,0 
Extensão capsular 2/15 13,3 8/18 44,4 3/4 75,0 
Extensão adjacente 0/15 - 2/18 11,1 3/4 75,0 
Invasão vascular 1/15 6,7 7/18 38,9 1/4 25,0 
Metástases linfonodais cervicais 2/15 13,3 15/18  83,3 4/4 100,0
Extensão capsular linfonodal  0/2 - 7/15 46,7 3/4 75,0 
Metástases a distância (1) 0/15 - 0/18 - 1/4 25,0 
Estádio I (2) 8/15 53,3     1/18 5,6 0/4 - 
Estádio II (2) 3/15 20,0 1/18 5,6 0/4 - 
Estádio III (2) 1/15 6,7 3/18 16,7 0/4 - 
Estádio IV A (2) 2/15 13,3 12/18 66,7 3/4 75,0 
Estádio IV B (2) 0/15 - 0/18 - 1/4 15,0 
Cura inicial 15/15 100,0 5/18 27,8 0/4 - 
Recidiva 0/15 - 5/18 27,8 0/4 - 
Persistência 0/15 - 13/18 72,2 4/4 100,0
Evidências clínicas ou imagenológicas - neoplasia 0/15 - 8/13  61,5 4/4 100,0
CT normal (3) 15/15 100,0 0/18 - 0/4 - 
CT 3 a 10 vezes (3) 0/15 - 4/18 22,2 0/4 - 
CT > 10 a 30 vezes (3) 0/15 - 4/18 22,2 0/4 - 
CT > 30 a 100 vezes (3) 0/15 - 2/18 11,1 0/4 - 
CT > 100 vezes (3) 0/15 - 8/18 61,5 3/4 75,0 
CEA sérico elevado junto à progressão da doença 0/15 - 8/18 61,5 3/4 75,0 

  NOTAS: VSD Vivo sem doença ao final do seguimento.  
VCM Vivo com doença ao final do seguimento. 
MCD Morto pela doença. 

  N/Total = número de pacientes afetados sobre o número de pacientes do subgrupo. 
 - Não se aplica. 

(1) À admissão. 
(2) Estádio TNM patológico. 
(3) Níveis séricos de CT em relação ao máximo valor de referência laboratorial dosados 

durante o decorrer da evolução – relativos a valores máximos medidos. 
Dados desconhecidos foram tidos como negativos ou desconsiderados nesta análise, 

diferentemente de em sessão “Caracterização dos Casos”, quando citados. 
Desvios padrões: 13,61 (*), 586,91 (**), 13,05 (***) – teste F, ANOVA. 
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5.1.5 ÓBITOS 

 

 

Quatro pacientes (10,8%) (casos 8, 16, 22 e 24) faleceram, entre 14 e 88 

meses de seguimento (média de 34,25 meses, desvio padrão 35,89 – teste F, 

ANOVA). Todos morreram pelo CMT, um com doença local irressecável, um com 

doença metastática a distância e dois com doenças cervical e a distância. Os 

diagnósticos destes pacientes haviam sido feitos quando os mesmos contavam com 

25, 26, 44 e 65 anos (média de 40 anos, desvio padrão 18,81 – teste F, ANOVA), 

sendo dois homens e duas mulheres. Uma paciente participou do programa de 

rastreamento, mas já portava doença avançada (T4aN1bM0). Todos contavam com 

doença cervical palpável ao exame físico e três apresentavam sintomas sistêmicos, 

diarréia ou emagrecimento. Sintomas relativos ao acometimento de estruturas 

laríngeas, como disfonia e dispnéia, também foram relatados (casos 8 e 24). Valores 

médios de CT e CEA séricos iniciais foram calculados em 15,30 e 20,46 vezes os 

maiores limites laboratoriais, respectivamente (desvios padrões 15,30 e 20,46, 

respectivamente - teste F, ANOVA). 

Dois pacientes, apesar de submetidos ao tratamento cirúrgico cervical, foram 

considerados inoperáveis. Os maiores diâmetros das neoplasias primárias variaram 

de 15 mm ao acometimento de toda a glândula tireóide. Três tumores invadiam 

estruturas adjacentes à glândula e os quatro pacientes já apresentavam metástases 

linfonodais cervicais à operação, sendo três com extensões neoplásicas 

extralinfonodais. Um paciente apresentava evidências clínicas de metástases a 

distância (único caso do grupo total) ao diagnóstico de CMT (caso 22), sendo 
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classificado como Estádio IV C. Os outros três foram classificados como Estádio IV 

A. Todos persistiram com indícios de neoplasia, sendo que três mantiveram dosagens 

de CT acima de 100 vezes os valores máximos estipulados como referência. Um 

paciente contou somente com dosagem de CT sob estímulo e o valor absoluto do 

resultado do exame não estava disponível em seu prontuário médico, embora 

estivesse caracterizado como positivo (caso 22). Não contou também com dosagens 

séricas de CEA em seu seguimento. Outro paciente (caso16) apresentou títulos 

séricos de CEA dentro dos limites da normalidade no decorrer de sua evolução.  

Evidências clínicas de doença persistente foram concomitantes ao tratamento 

cirúrgico em três pacientes e diagnosticadas, após oito meses, em indivíduo (caso 16) 

que evoluiu com metástases a distância em diversos sítios. A três pacientes foi 

oferecida terapia complementar, quimioterapia ou radioterapia, sem sucesso.  

 

         
 
5.1.6 RASTREAMENTO 

 

 

Treze pacientes (35,1%) foram diagnosticados através de rastreamentos, oito 

mulheres (61,5% entre os 13 do grupo) e cinco homens, entre nove e 36 anos de 

idade e média de 20,61 anos (desvio padrão 7,57 - teste t-Student), contra média de 

40,08 anos (desvio padrão 13,23, segundo o mesmo teste) entre os não-rastreados, 

diferença significativamente estatística (p < 0,0001 - teste t-Student com variâncias 

desiguais). Sete (53,8%) já apresentavam nódulos tireóideos palpáveis ao exame 

físico e um (7,7%), além de nódulo tireóideo, adenomegalia metastática cervical. 
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Dois já referiam sintomas sistêmicos. Doze foram submetidos à tireoidectomia total e 

uma paciente sofreu somente ressecção parcial por irressecabilidade (caso 8). Seis 

pacientes foram submetidos aos esvaziamentos central e lateral bilateral, dois ao 

esvaziamento somente do compartimento central cervical e, um, à linfadenectomia 

lateral bilateral. Três pacientes com tumores primários de 1 mm, 5 mm e 6 mm e 

com dosagens séricas basais de CT dentro dos limites de referência (mas dosagens 

aumentadas de CT sob estímulo) não foram submetidos à linfadenectomia cervical. 

Os três estavam curados ao final deste trabalho e contavam com mais de 40 meses de 

seguimento, cada um.  

Cinco pacientes (38,5%) portavam tumores com extensões para a cápsula 

tireóidea, sendo dois já com acometimento de estruturas adjacentes à glândula. 

Apenas um paciente, entre estes cinco, curou-se. Em três casos relatou-se presença 

de invasão vascular e seis (46,2%) já apresentavam metástases linfonodais cervicais. 

Apenas um paciente curou-se entre esses seis. Seis pacientes foram classificados 

como Estádio I, um como Estádio II, um como Estádio III e cinco como Estádio IV 

A. Dosagens séricas basais de CT, ao diagnóstico do CMT, variaram de títulos 

normais a 154 vezes o máximo valor de referência, média de 31,07, desvio padrão 

45,94 (teste t-Student), sem diferença estatística quanto a tais medidas para pacientes 

não-rastreados (p = 0,2067 - teste t-Student com variâncias iguais).  

Nove pacientes (69,2%) alcançaram cura inicial, sendo que dois (15,4%) 

evoluíram com recidivas, 12 e 71 meses após o tratamento operatório inicial, e quatro 

apresentaram persistências neoplásicas. Dos seis pacientes que não se curaram, as 

dosagens de CT durante seus seguimentos estiveram maiores que 10 até 30 vezes os 

valores máximos de referência em três pacientes e maiores que 100 vezes nos outros 
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três. Doenças cervical e metastática foram diagnosticadas em dois indivíduos, após 

72 e 80 meses do tratamento operatório. Um deles foi submetido a quimioterapia 

para metástases hepáticas e mediastinais, mas sem sucesso. Ao final dos 

seguimentos, sete (53,8%) estavam vivos e sem doença, cinco (38,5%) vivos com 

doença local e um (7,7%) morto. Dos vivos e com doença ao final do seguimento, 

três abandonaram o acompanhamento ambulatorial, estando dois sabidamente vivos 

(informações de familiares). A Tabela 15 expõe os dados clinicopatológicos 

observados para os pacientes cujas neoplasias foram diagnosticadas através de 

rastreamento e por achados de USG cervical de rotina. 

 

  

5.1.7 ACHADOS DE EXAMES 

 

 

Três pacientes do sexo feminino com idades de 47, 54 e 56 anos tiveram seus 

tumores diagnosticados através de USG cervical de rotina. Apenas uma apresentava 

nódulo tireóideo passível de palpação (15 mm) e já com invasão vascular e 

acometimento linfonodal, inclusive com extravasamento neoplásico. As três foram 

submetidas à tireoidectomia total e linfadenectomias dos compartimentos central e 

lateral bilateralmente, sendo duas estadiadas como T1N0M0 e a terceira como 

T1N1bM0. Apenas esta última não se curou, mantendo-se viva, com calcitonemia 

elevada (entre mais que 30 e 100 vezes os níveis máximos de referência), dosagens 

séricas de CEA dentro dos limites de referência e sem evidências clínicas ou 
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imagenológicas de neoplasia, após 28 meses de seguimento. As duas outras pacientes 

são seguidas há oito e 22 meses. (Tabela 15) 

 

Tabela 15 – Dados clinicopatológicos segundo forma de diagnóstico: através de 
rastreamento ou achado de USG cervical de rotina 

 
 DIAGNÓSTICO 

VARIÁVEL RASTREAMENTO ACHADO USG 
 N/Total % N/Total % 
Idade (média em anos) 20,61 - 52,33 - 
Sexo (feminino:masculino) 1,6:1 - 3:0 - 
Exame físico positivo (1) 8/13 61,5 1/3 33,3 
Sintomas sistêmicos (1) 2/13 15,4 0/3 - 
Valor relativo inicial de CT (média) 31,07 - 133,65 - 
Valor relativo inicial de CEA (média) 13,98 - 1,0 - 
Multicentricidade 12/13 92,3 1/3 33,3 
Presença de HCC 11/13 84,6 0/3 - 
Presença de amilóide 6/13 46,2 2/3 66,7 
Extensão capsular 5/13 38,5 0/3 - 
Extensão adjacente 2/13 15,4 0/3 - 
Invasão vascular 3/13 23,1 1/3 33,3 
Metástases linfonodais 6/13 46,2 1/3 33,3 
Extensão capsular linfonodal  2/6 33,3 1/1 100,0 
Metástases a distância (1) 0/13 - 0/3 - 
Estádio I (2) 6/13 46,1      2/3 66,7 
Estádio II (2) 1/13 7,7 0/3 - 
Estádio III (2) 1/13 7,7 0/3 - 
Estádio IV A (2) 5/13 38,5 1/3 33,3 
Estádio IV B (2) 0/13 - 0/3 - 
Cura inicial 9/13 69,2 2/3 66,7 
Recidiva 2/9 22,2 0/3 - 
Persistência 4/13 30,8 1/3 33,3 
Evidências clínicas ou imagenológicas de neoplasia  2/6 33,3 0/1    - 
VSD  7/13 53,8 2/3 66,7 
VCD  5/13 38,5 1/3 33,3 
MCD 1/13 7,7 - - 
NOTAS: N/Total = número de pacientes afetados sobre o número de pacientes do subgrupo em 
questão. 
 - Não se aplica. 

(1) À admissão. 
(2) Estádio TNM patológico. 
VSD Vivo sem doença ao final do seguimento. 
VCM Vivo com doença ao final do seguimento. 
MCD Morto pela doença. 
Dados desconhecidos foram tidos como negativos ou desconsiderados nesta análise, 

diferentemente de em sessão “Caracterização dos Casos”, quando citados. 
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5.1.8 METÁSTASES A DISTÂNCIA 

 

 

Sete (18,9%) pacientes evoluíram com metástases a distância, evidentes 

clínica ou imagenologicamente, entre zero (concomitante) e 80 meses dos 

tratamentos operatórios iniciais (média de 25,57 meses). Três (42,9% dentre estes 

sete) faleceram pela doença e uma paciente (rastreamento) não retornava às consultas 

há mais de dois anos, interrompendo o seguimento em vigência de presença de massa 

abdominal metastática. Suas idades variaram de 22 a 65 anos ao diagnóstico (36,28 

anos em média, desvio padrão 16,61 - teste t-Student), sendo cinco mulheres e dois 

homens. Todos já apresentavam nódulos tireóideos palpáveis ao diagnóstico e, 

quatro, adenomegalias cervicais metastáticas também, apesar de dois pacientes deste 

grupo tiveram seus diagnósticos realizados a partir de rastreamento familiar. Dois 

(28,6%) contavam com sintomas sistêmicos. Cinco foram classificados como 

esporádicos e os outros dois como NEM2A.  

Um não foi submetido à exérese completa do tumor primário por 

irressecabilidade (caso 24), mas todos foram submetidos a algum tipo de 

linfadenectomia. Os maiores diâmetros das neoplasias primárias variaram de 15 mm 

até o acometimento de toda a extensão glandular, sendo que três pacientes 

apresentavam envolvimento neoplásico da cápsula da tireóide, entre os quais dois já 

contavam com envolvimento de estruturas adjacentes à glândula. Quatro tumores 

eram multicêntricos (três esporádicos e um NEM2A) e associação de HCC foi 

observada somente em um caso (NEM2A). Em dois tumores foi observada invasão 

vascular e, presença de amilóide, em cinco tumores primários. Todos contavam com 
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metástases linfonodais cervicais, sendo que em três casos observou-se extensão 

neoplásica extralinfonodal. Os pacientes foram estadiados como III (dois), IV A 

(quatro) e IV C (um). Dosagens iniciais e basais de CT variaram de 4,1 a 378,6 vezes 

os valores máximos de referência (média de 108,08, desvio padrão 143,17 - teste t-

Student). Seis pacientes evoluíram com dosagens basais de CT maiores que 100 

vezes os valores máximos estipulados, sendo tais dados indisponíveis para um 

paciente. No pós-operatório imediato, os valores séricos de CEA variaram de níveis 

normais a mais de 40 vezes de aumento em relação aos valores máximos de 

referência (média de 12,57, desvio padrão 14,99 - teste t-Student). Em períodos pós-

operatórios, três pacientes não evoluíram com elevação dos níveis de CEA, apesar de 

evidente progressão da doença.  

 Quatro pacientes foram submetidos a terapias complementares, destes, um 

mantinha-se vivo, apesar de metástases hepáticas e em mediastino diagnosticadas 

após 80 meses do tratamento inicial. Recebeu complementação quimioterápica.  

As metástases a distância foram caracterizadas em mediastino, pulmões, 

fígado, arcos costais, ossos do ombro, fêmur, coluna lombar e cavidade peritonial. 

 

 

5.2 EXPRESSÃO DE MMP-2 

 

 

A Tabela 16 expressa a distribuição dos pacientes em relação à proporção de 

área neoplásica imunomarcada para MMP-2 e intensidade de coloração, tanto para o 

tumor primário, como para as metástases linfonodais, quando presentes. Expõe 
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também o índice geral de imunocoloração para os tumores primários e as metástases 

linfonodais, índice este que associa a proporção de área neoplásica imunocorada com 

a intensidade de sua coloração. Os índices foram denominados “1”, “2” e “3”, como 

descrito na seção “Métodos”.  

 
Tabela 16 – Distribuição dos pacientes segundo as variáveis relativas à 

imunocoloração para MMP-2: proporção de área marcada em tumor 
tireóideo primário, intensidade de marcação em tumor primário, 
proporção de área marcada em metástase linfonodal, intensidade de 
marcação em metástase linfonodal, índice geral para tumor primário e 
índice geral para metástase linfonodal, segundo sistema de índices 
proposto na seção “Métodos” 

 
 ÍNDICES   

VARIÁVEL 1 2 3 TOTAL 
MMP-2 N % N % N % N % 

•  Proporção de área marcada em tumor primário 19 52,8 8 22,2 9 25,0 (1) 36 100,0
         
•  Intensidade de marcação em tumor primário - - - - 36 100,0 (1) 36 100,0
         
•  Proporção de área marcada em metástase 
linfonodal 

10 55,6 4 22,2 4 22,2 (2) 18 100,0

         
•  Intensidade de marcação em metástase linfonodal - - - - 18 100,0 (2) 18 100,0
         
•  Índice geral para tumor primário - - 19 52,8 17 47,2 (1) 36 100,0
         
•  Índice geral para metástase linfonodal - - 10 55,6 8 44,4 (2) 18 100,0
NOTAS: N refere-se ao número de pacientes. 

- Ocorrência nula. 
(1)  Para um paciente não se dispõe desta informação. 
(2)  Para três pacientes não se dispõe desta informação. 

   

As imunocolorações para os espécimes primário e metastático de um paciente 

(caso 37) não foram bem sucedidas e os dados excluídos da Tabela 16, assim como 

não foi obtido material referente à metástase linfonodal de um caso (caso 8) e as 

imunorreações para a metástase linfonodal de outro paciente (caso 14) também não 

foram satisfatórias. 
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Quatro pacientes tiveram suas metástases linfonodais classificadas como 

“Índice Geral 2”, enquanto seus tumores primários o foram como “Índice Geral 3”. O 

oposto aconteceu em um único caso. Nos demais casos, os resultados das análises 

entre espécimes primários e metastáticos de mesmo paciente foram equivalentes. A 

correlação não foi realizada para três casos, por indisponibilidade de dados. 

 

 

5.3 EXPRESSÃO DE MT1-MMP 

 

 

 A Tabela 17 expressa a distribuição dos pacientes em relação à proporção de 

células neoplásicas imunomarcadas para MT1-MMP e intensidade de coloração, 

tanto para o tumor primário, como para as metástases linfonodais, quando presentes. 

Expressa também o índice geral de imunocoloração para os tumores primários e as 

metástases linfonodais, índice este que associa a proporção de células imunocoradas 

com a intensidade de sua coloração. Os índices foram denominados “1”, “2” e “3”, 

como descrito na seção “Métodos”.  

As imunocolorações para os tumores primários de dois pacientes (casos 9 e 

18) não foram bem sucedidas e os dados excluídos da tabela a seguir, assim como 

não foi obtido material referente à metástase linfonodal de um caso (caso 8). 

Entre 14 casos, os índices gerais obtidos para os tumores primários foram 

equivalentes aos das metástases em linfonodos (“Índice 3”). Para cinco tumores 

“Índice Geral 3”, as respectivas metástases foram classificadas como “Índice Geral 

2” e para um tumor “Índice Geral 3”, sua lesão metastática correspondente foi 
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classificada como “Índice Geral 1”. A correlação não foi realizada para dois 

pacientes, por indisponibilidade de dados. 

 

Tabela 17 – Distribuição dos pacientes segundo as variáveis relativas à 
imunocoloração para MT1-MMP: proporção de células marcadas em 
tumor tireóideo primário, intensidade de marcação em tumor primário, 
proporção de células marcadas em metástase linfonodal, intensidade 
de marcação em metástase linfonodal, índice geral para tumor 
primário e índice geral para metástase linfonodal, segundo sistema de 
índices proposto na seção “Métodos” 

 
 ÍNDICES   

VARIÁVEL 1 2 3 TOTAL 
MT1-MMP N % N % N % N % 

•  Proporção de células marcadas em 
tumor primário 

3 8,6 7 20,0 25 71,4 (1) 35 100,0

         
•  Intensidade de marcação em tumor 
primário  

- - 9 25,7 26 74,3 (1) 35 100,0

         
•  Proporção de células marcadas em 
metástase linfonodal 

5 25,0 1 5,0 14 70,0 (2) 20 100,0

         
•  Intensidade de marcação em metástase 
linfonodal  

2 10,0 9 45,0 9 45,0 (2) 20 100,0

         
•  Índice geral para tumor primário - - 6 17,1 29 82,9 (1) 35 100,0
         
•  Índice geral para metástase linfonodal 1 5,0 5 25,0 14 70,0 (2) 20 100,0
NOTA: N refere-se ao número de pacientes. 

 -  Ocorrência nula. 
(1) Para dois pacientes não se dispõe desta informação. 
(2) Para um paciente não se dispõe desta informação. 

 

 

5.4 EXPRESSÃO DE TIMP-2 

 

 

A Tabela 18 expressa a distribuição dos pacientes em relação à proporção de 

células neoplásicas imunomarcadas para TIMP-2 e intensidade de coloração, tanto 
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para o tumor primário, como para as metástases linfonodais, quando presentes. 

Expressa também o índice geral de imunocoloração para os tumores primários e as 

metástases em linfonodos, índice este que associa a proporção de células 

imunocoradas com a intensidade de sua coloração. Os índices foram denominados 

“1”, “2” e “3”, como descrito na seção “Métodos”.  

As imunocolorações para os tumores primários de três pacientes (casos 5, 9 e 

23) não foram bem sucedidas e os dados excluídos da tabela a seguir, assim como 

não foi obtido material referente à metástase linfonodal de um caso (caso 8). 

 

Tabela 18 – Distribuição dos pacientes segundo as variáveis relativas à 
imunocoloração para TIMP-2: proporção de células marcadas em 
tumor tireóideo primário, intensidade de marcação em tumor primário, 
proporção de células marcadas em metástase linfonodal, intensidade 
de marcação em metástase linfonodal, índice geral para tumor 
primário e índice geral para metástase linfonodal, segundo sistema de 
índices proposto na seção “Métodos” 

 
 ÍNDICES   

VARIÁVEL 1 2 3 TOTAL 
TIMP-2 N % N % N % N % 

•  Proporção de células marcadas em tumor primário - - 3 8,8 31 91,2 (1) 34 100,0
         
•  Intensidade de marcação em tumor primário  3 8,8 11 32,4 20 58,8 (1) 34 100,0
         
•  Proporção de células marcadas em         
metástase linfonodal - - 4 20,0 16 80,0 (2) 20 100,0
         
•  Intensidade de marcação em metástase linfonodal  2 10,0 9 45,0 9 45,0 (2) 20 100,0
         
•  Índice geral para tumor primário - - 5 14,7 29 82,3 (1) 34 100,0
         
•  Índice geral para metástase linfonodal - - 3 20,0 16 80,0 (2) 20 100,0
NOTA: N refere-se ao número de pacientes. 

 -   Ocorrência nula. 
(1)  Para três pacientes não se dispõe desta informação. 
(2)  Para um paciente não se dispõe desta informação. 
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Os três pacientes cujos tumores primários foram classificados como “Índice 

Geral 2” e apresentavam metástases em linfonodos cervicais contaram com lesões 

metastáticas também “Índice Geral 2”. No grupo “Índice Geral 3” para a neoplasia 

primária, apenas um caso contou com classificação diferente (“Índice 2”) para sua 

lesão metastática linfonodal. 

 

 

5.5 ANÁLISE ESTATÍSTICA DAS VARIÁVEIS 

CLINICOPATOLÓGICAS 

 

 

As variáveis clinicopatológicas estudadas foram correlacionadas com as 

condições clínicas dos pacientes, a saber, vivo e sem evidências laboratoriais, 

clínicas e/ou imagenológicas de neoplasia (vivo e sem doença); vivo, mas com 

evidências de neoplasia, sendo estas bioquímicas (títulos séricos elevados de CT) 

somente ou associadas a indícios clínicos e/ou imagenológicos de CMT (vivo e com 

doença) e morto pela doença, ao final do período de seguimento. Todos os pacientes 

do grupo que faleceram o fizeram em decorrência do CMT. Os dados serão 

demonstrados através das tabelas a seguir (Tabelas 19 a 26). Os pacientes cujos 

dados para determinadas variáveis não foram obtidos foram excluídos das próximas 

tabelas, já tendo sido citados em tabelas anteriores em NOTAS. 

As variáveis que apresentaram relações estatisticamente significativas com as 

condições clínicas dos pacientes ao término dos seguimentos, segundo análises 

demonstradas nas tabelas a seguir, foram: evidência de lesão tireóidea e/ou em 
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cadeias linfonodais ao exame físico cervical inicial (p = 0,0017), presença de 

sintomas sistêmicos ao diagnóstico de CMT (p = 0,0288), extensão neoplásica 

através da cápsula da tireóide (p = 0,0375), extensão neoplásica para tecidos 

adjacentes à glândula (p = 0,0024); presença de invasão vascular, sanguínea e/ou 

linfática (p = 0,0142), metástases linfonodais cervicais (p < 0,0001), estádio TNM (p 

= 0,0005) e forma de progressão da doença entre aqueles que não se curaram, ou 

seja, somente doença bioquímica ou com evidências clínicas e/ou imagenológicas de 

doença cervical e/ou a distância (p = 0,0335). Todos os pacientes vivos e sem doença 

evoluíram com dosagens séricas de CEA dentro dos limites da normalidade, mas 

nove pacientes, que evoluíram com doença ativa, o fizeram em vigência de dosagens 

séricas normais de CEA. 

Através de análise bivariada, não obtiveram correlação estatística com as 

evoluções clínicas finais dos pacientes estudados: faixas etárias ao diagnóstico, 

gênero e tipo de diagnóstico etiológico, se feito em momento pré ou pós-operatório, 

por achado acidental de USG cervical ou por rastreamento. Multicentricidade 

tumoral, presença de HCC e de amilóide no tecido neoplásico primário não foram 

determinantes de evoluções clínicas, assim como também não o foi extensão 

neoplásica para além dos limites dos linfonodos metastáticos, embora nenhum 

paciente portador desta variável tenha alcançado cura. Presença de metástases a 

distância, ao diagnóstico, também não teve relação estatisticamente significativa com 

condição clínica final, embora a análise tenha sido prejudicada pela presença de 

apenas um paciente sob esta variável, paciente que faleceu pela doença. Formas 

clínicas de CMT e elevação de títulos séricos de CEA, juntamente com a progressão 

da neoplasia, não exerceram influência sobre a condição clínica final, enquanto que 
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níveis séricos de CT e CEA não puderam ser estatisticamente correlacionados com 

evolução clínica, devido à presença de ocorrências nulas ou muito baixas. Já, quando 

os pacientes foram agrupados em portadores de doença cervical, portadores de 

neoplasia metastática à distância, portadores de neoplasias cervical e a distância e 

portadores somente de doença bioquímica (quatro grupos), notou-se correlação 

estatística quanto ao tipo de evolução final do paciente, ou seja, vivo com doença ou 

morto pela doença (Tabela 26).  

 

Tabela 19 - Avaliação de condição clínica final segundo as variáveis: faixa etária e 
gênero 

  
 CONDIÇÃO CLÍNICA    

VARIÁVEL  VSD VCD MCD TOTAL  Valor de p 
 N % N % N % N %  
•  Faixa etária (anos)          
A - Até 20 6 60,0 4 40,0 - - 10 100,0 (1) p = 0,1498  

B - 21 a 30 - - 4 66,7 2 33,3 6 100,0  
C - 31 a 40 4 57,1 3 42,9 - - 10 100,0  
D - 41 a 50 3 30,0 6 60,0 1 10,0 10 100,0  
E - 51 ou mais  2 50,0 1 25,0 1 25,0 4 100,0  
TOTAL  15 40,5 18 48,7 4 10,8 37 100,0  
          
•  Gênero           
Feminino 7 29,2 15 62,5 2 8,3 24 100,0 (1) p = 0,0664  

Masculino  8 61,5 3 23,1 2 15,4 13 100,0  
TOTAL 15 40,5 18 48,7 4 10,8 37 100,0  
NOTAS: Condição do paciente: VSD = Vivo sem doença ao final do seguimento; 
                                           VCD = Vivo com doença ao final do seguimento; 
                MCD = Morto com doença. 
 N refere-se ao número de pacientes. 

- Ocorrência nula. 
 (1) Através do teste Exato de Fisher. 
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Tabela 20 – Avaliação de condição clínica segundo as variáveis: diagnóstico pré-
operatório, diagnóstico como achado acidental de USG, diagnóstico 
por rastreamento, exame físico positivo (presença de nódulos 
tireóideos e/ou linfonodos cervicais palpáveis) e sintomas sistêmicos 

 
 CONDIÇÃO CLÍNICA   

VARIÁVEL VSD VCD MCD TOTAL  Valor de 
 N % N % N % N % p 
•  Diagnóstico pré-operatório          

Sim  10 37,0 14 51,9 3 11,1 27 100,0 (1) p =  

Não  5 50,0 4 40,0 1 10,0 10 100,0 0,8657 
TOTAL 15 40,5 18 48,7 4 10,8 37 100,0  
          
•  Diagnóstico como achado acidental de USG           
Sim  2 66,7 1 33,3 - - 3 100,0 (1) p =  

Não  13 38,2 17 50,0 4 11,8 34 100,0 0,7046 
TOTAL 15 40,5 18 48,7 4 10,8 37 100,0  
          
•  Diagnóstico por rastreamento familiar           
Sim 7 53,8 5 38,5 1 7,7 13 100,0 (1) p =  
Não  8 33,3 13 54,2 3 12,5 24 100,0 0,4820 
TOTAL 15 40,5 18 48,7 4 10,8 37 100,0  
          
•  Exame físico inicial positivo          
Sim 8 26,7 18 60,0 4 13,3 30 100,0  (1) p =  
Não                      7 100,0 - - - - 7 100,0 0,0017*
TOTAL 15 40,5 18 48,7 4 10,8 37 100,0  
          
•  Sintomas sistêmicos           
Sim  2 28,6 2 28,6 3 42,9 7 100,0 (1) p =  
Não  13 43,3 16 53,3 1 3,3 30 100,0 0,0288*
TOTAL 15 40,5 18 48,7 4 10,8 37 100,0  
NOTAS: Condição do paciente: VSD = Vivo sem doença ao final do seguimento; 
                                            VCD = Vivo com doença ao final do seguimento; 
                MCD = Morto com doença. 
   N refere-se ao número de pacientes. 

   (1) Através do teste Exato de Fisher. 
  - Ocorrência nula. 
  (*) Associação significante ao nível de 5,0%. 
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Tabela 21 – Avaliação de condição clínica final segundo as variáveis: faixa de 
maior diâmetro tumoral (mm), multicentricidade tumoral, extensão 
para a cápsula tireóidea, extensão para tecidos adjacentes, invasão 
vascular e presença de HCC 

 
 CONDIÇÃO CLÍNICA    

VARIÁVEL  VSD VCD MCD TOTAL  Valor de p 
 N % N % N % N %  
•  Faixa de maior 
diâmetro tumoral (mm) 

         

A - Até 5 3 100,0 - - - - 3 100,0 (1) p = 0,0502 

B - > 5 e < 15 5 55,6 4 44,4 - - 9 100,0  
C - > 15 e < 30 1 10,0 8 80,0 1 10,0 10 100,0  
D - > 30  5 38,5 5 38,5 3 23,1 13 100,0  
TOTAL 14 40,0 17 48,6 4 11,4 35 100,0  

          
•  Multicentricidade 
tumoral   

         

Sim  7 33,3 12 57,1 2 9,5 21 100,0 (1) p = 0,7631 
Não  7 50,0 6 42,9 1 7,1 14 100,0  
TOTAL 14 40,0 18 51,4 3 8,6 35 100,0  
          
•  Extensão para cápsula 
tireóidea 

         

Sim 2 15,4 8 61,5 3 23,1 13 100,0 (1) p = 0,0375* 
Não  13 54,2 10 41,7 1 4,2 24 100,0  
TOTAL 15 40,5 18 48,7 4 10,8 37 100,0  
          
•  Extensão para tecidos 
adjacentes 
  

         

Sim  - - 2 40,0 3 60,0 5 100,0 (1) p = 0,0024* 
Não  15 46,9 16 50,0 1 3,1 32 100,0  
TOTAL 15 40,5 18 48,7 4 10,8 37 100,0  
          
•  Invasão vascular           
Sim  1 11,1 7 77,8 1 11,1 9 100,0 (1) p = 0,0142* 
Não  9 69,2 4 30,8 - - 13 100,0  
TOTAL 10 45,5 11 50,0 1 4,5 22 100,0  
          
•  Presença de HCC           
Sim  6 40,0 8 53,3 1 6,7 15 100,0 (1) p = 1,0000 
Não  4 36,4 6 54,5 1 9,1 11 100,0  
TOTAL  10 38,5 14 53,8 2 7,7 26 100,0  
NOTAS: N refere-se ao número de pacientes. 

 Condição do paciente: VSD = Vivo sem doença ao final do seguimento; 
                                             VCD = Vivo com doença ao final do seguimento; 
                 MCD = Morto com doença. 

  (1)  Através do teste Exato de Fisher. 
 (*) Associação significante ao nível de 5,0%. 
  - Ocorrência nula. 
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Tabela 22 – Avaliação de condição clínica final segundo as variáveis: presença de 
amilóide em tumor primário, linfonodos cervicais acometidos pela 
neoplasia, extensão neoplásica capsular linfonodal, metástases a 
distância e estádio patológico (TNM) 

 
 CONDIÇÃO CLÍNICA    

VARIÁVEL VSD VCD MCD TOTAL  Valor de p 
 N % N % N % N %  
• Presença de amilóide          

Sim  8 38,1 11 52,4 2 9,5 21 100,0 (1) p = 0,8979 
Não  7 43,7 7 43,7 2 12,5 16 100,0  
TOTAL 15 40,5 18 48,7 4 10,8 37 100,0  
          
• Metástases linfonodais          

Sim  2 9,5 15 71,4 4 19,1 21 100,0 (1) p < 0,0001* 
Não  13 81,3 3 18,7 - - 16 100,0  
TOTAL 15 40,5 18 48,7 4 10,8 37 100,0  
          
• Extensão capsular          
Sim  - - 7 70,0 3 30,0 10 100,0 (1) p = 0,3270 
Não  2 18,2 8 72,7 1 9,1 11 100,0  
TOTAL 2 9,5 15 71,4 4 19,0 21 100,0  
          
• Metástases a distância          
Sim  - - - - 1 2,7 1 100,0 (1) p = 0,1081 
Não  15 41,7 18 50,0 3 8,3 36 100,0  
TOTAL 15 40,5 18 48,7 4 10,8 37 100,0  
          
• Estádio TNM          
I 8 88,9 1 11,1 - - 9 100,0 (1) p = 0,0005* 
II 3 75,0 1 25,0 - - 4 100,0  
III 1 25,0 3 75,0 - - 4 1000  
IV A 2 11,8 12 70,6 3 17,6 17 100,0  
IV C - - - - 1 100 1 100,0  
TOTAL 14 40,0 17 48,6 4 11,4 35 100,0  
NOTAS: Condição do paciente: VSD = Vivo sem doença ao final do seguimento; 
                                            VCD = Vivo com doença ao final do seguimento; 
                MCD = Morto com doença. 
  N refere-se ao número de pacientes. 

 (1) Através do teste Exato de Fisher. 
- Ocorrência nula. 
 (*) Associação significante ao nível de 5,0%. 
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Tabela 23 – Avaliação de condição clínica final segundo as formas de doença: 
esporádica ou familiar 

 
 CONDIÇÃO CLÍNICA    

FORMA DE DOENÇA VSD VCD MCD TOTAL  Valor de p 
 N % N % N % N %  

Esporádica 8 38,1 10 47,6 3 14,3 21 100,0 (1) p = 0,8025 
          
Familiar 7 43,7 8 50,0 1 6,3 16 100,0  
          
TOTAL  15 40,5 18 48,7 4 10,8 37 100,0  
NOTAS: Condição do paciente: VSD = Vivo sem doença ao final do seguimento; 
                                            VCD = Vivo com doença ao final do seguimento; 
                MCD = Morto com doença. 
  N refere-se ao número de pacientes. 
  (1)  Através do teste Exato de Fisher. 
 
              
  
Tabela 24 – Avaliação de condição clínica final segundo as variáveis: títulos 

séricos iniciais de CT (valores relativos, em relação aos máximos 
valores laboratoriais de referência) e no seguimento clínico (valores 
relativos também, segundo dosagem de maior valor)  

            
 CONDIÇÃO CLÍNICA    

VARIÁVEL VSD VCD MCD TOTAL  Valor de p 
 N % N % N % N %  

•  CT – inicial          
Normal a 3 vezes 4 80,0 1 20,0 - - 5 100,0 ** 
> 3 a 10 vezes 3 60,0 1 20,0 1 20,0 5 100,0  
> 10 a 30 vezes 1 14,3 3 57,1 2 28,6 7 100,0  
> 30 a 100 vezes 1 20,0 4 80,0 - - 5 100,0  
> 100 vezes - - 4 100,0 - - 4 100,0  
TOTAL  9 34,6 14 53,9 3 11,5 26 100,0  
          
•  CT – evolução           
Normal 15 100,0 - - - - 15 100,0 ** 
3 a 10 vezes - - 4 100,0 - - 4 100,0  
> 10 a 30 vezes - - 4 100,0 - - 4 100,0  
> 30 a 100 vezes - - 2 100,0 - - 2 100,0  
> 100 vezes - - 8 72,7 3 27,3 11 100,0  
TOTAL  15 41,7 18 50,0 3 8,3 36 100,0  
NOTAS: Condição do paciente: VSD = Vivo sem doença ao final do seguimento; 
                                            VCD = Vivo com doença ao final do seguimento; 
                MCD = Morto com doença. 
  N refere-se ao número de pacientes. 

- Ocorrência nula. 
               (**) O teste estatístico não foi obtido devido ao elevado número de freqüências nulas ou 
muito  baixas. 



 141

Tabela 25 – Avaliação de condição clínica final segundo as variáveis: CEA 
(valores séricos relativos, em relação aos máximos valores 
laboratoriais de referência, ao diagnóstico ou pós-operatório imediato 
e durante a evolução) e se CEA elevou-se, acompanhando a 
progressão da doença (portadores de persistências ou recidivas), ou 
não 

 
 CONDIÇÃO CLÍNICA    

VARIÁVEL VSD VCD MCD TOTAL  Valor de p 
 N % N % N % N %  
•  CEA – inicial          

Normal  3 50,0 2 33,3 1 16,7 6 100,0 * 
> 1 a 3 vezes - - 3 75,0 1 25,0 4 100,0  
> 3 a 10 vezes 1 33,3 2 66,7 - - 3 100,0  
> 10 vezes  2 40,0 2 40,0 1 20,0 5 100,0  
TOTAL 6 33,3 9 50,0 3 16,7 18 100,0  
          

•  CEA normal – 
evolução 

         

Sim  13 59,1 8 36,4 1 4,5 22 100,0 (1) p = 0,0022**
Não - - 8 80,0 2 20,0 10 100,0  
TOTAL 13 40,6 16 50,0 3 9,4 32 100,0  
          
•  CEA elevou-se junto 
com a progressão da 
doença  

         

Sim  - - 8 80,0 2 20,0 10 100,0 (1) p = 1,0000 
Não  - - 8 88,9 1 11,1 9 100,0  
TOTAL(2)   16 84,2 3 15,8 19 100,0  
NOTAS: Condição do paciente: VSD = Vivo sem doença ao final do seguimento; 
                                            VCD = Vivo com doença ao final do seguimento; 
                MCD = Morto com doença. 
 N refere-se ao número de pacientes. 
 (*) O teste estatístico não foi obtido devido ao elevado número de freqüências nulas ou 
muito  baixas. 
 (**) Associação significante ao nível de 5,0%. 

(1)       Através do teste Exato de Fisher. 
- Ocorrência nula. 
(2)       Exclusão de vivos e sem doença. 
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Tabela 26 – Avaliação de condição clínica segundo o tipo de progressão do CMT: 
pacientes cujas doenças persistiram ou apresentaram recidivas, 
somente bioquímica, cervical, a distância ou cervical e a distância 

  
 CONDIÇÃO 

CLÍNICA 
   

VARIÁVEL VCD MCD TOTAL Valor de p 
 N % N % N %  

Só doença cervical 
 

4 80,0 1 20,0 5 100,0 (1) p = 
0,0335* 

Só metástases a distância 
 

- - 1 100,0 1 100,0  

Doença cervical e metástase à distância 
 

4 66,7 2 33,3 6 100,0  

Sem evidências de doença local ou distante 
apesar de aumento de CT 

10 100,0 - - 10 100,0  

TOTAL(2) 18 81,8 4 18,2 22 100,0  
NOTAS: Condição do paciente: VCD = Vivo com doença ao final do seguimento; 
              MCD = Morto com doença. 
  N refere-se ao número de pacientes. 

 (*) Associação significante ao nível de 5,0%. 
(1)       Através do teste Exato de Fisher. 
- Ocorrência nula. 
(2)       Excluídos vivos e sem doença. 
 

Na Tabela 27, estão demonstrados dados clinicopatológicos avaliados 

anteriormente, mas que não apresentaram correlações estatísticas com as condições 

clínicas finais. Foram, então, distribuídos em função das evoluções clínicas segundo 

pacientes que se curaram (15 casos) e aqueles cujas neoplasias persistiram ou 

recidivaram (22 casos). Encontrou-se significância estatística, quanto à evolução, à 

análise das variáveis: faixa de maior diâmetro tumoral (p = 0,0249) e títulos séricos 

de CT, relativos aos máximos valores laboratoriais de referência, ao diagnóstico ou 

momento pós-operatório imediato (p = 0,0476). Riscos relativos (RR) também foram 

calculados para cada variável. 

 Faixa etária, gênero, multicentricidade tumoral, forma clínica da doença, 

presenças de amilóide e HCC nos espécimes neoplásicos, além de títulos séricos 

iniciais de CEA, novamente não interferiram, segundo análise estatística, no tipo de 

evolução clínica observada.  
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Tabela 27 – Avaliação de evolução clínica (persistência ou recidiva neoplásicas e 
cura) segundo as variáveis: faixa etária, gênero, forma clínica da 
doença, diâmetro e multicentricidade tumorais, presenças de HCC e 
amilóide e CT e CEA séricos relativos e iniciais 

 
 EVOLUÇÃO    

VARIÁVEL Persistência/Recidiva Cura TOTAL Valor de  RR (IC 
 N % N % N % p 95,0%) 
•  Faixa etária 
(anos) 

        

A - Até 20 4 40,0 6 60,0 10 100,0 (1) p =  ** 
B - 21 a 30 6 100,0 - - 6 100,0 0,1255  
C - 31 a 40 3 42,9 4 57,1 7 100,0   
D - 41 a 50 7 70,0 3 30,0 10 100,0   
E - > 51 2 50,0 2 50,0 4 100,0   
TOTAL  22 59,5 15 40,5 37 100,0   
         

•  Gênero         
Feminino 17 70,8 7 29,2 24 100,0 (1) p =  1,84 

(0,88 a 
Masculino 5 38,5 8 61,5 13 100,0 0,0829 3,84) 
TOTAL  22 59,5 15 40,5 37 100,0   
         
•  Forma clínica 
da doença 

        

Esporádica 13 61,9 8 38,1 21 100,0 (1) p = 1,10 
(0,34 a 

Familiar 9 56,3 7 43,7 16 100,0 0,7285 4,75) 
TOTAL 22 59,5 15 40,5 37 100,0   
         
•  Diâmetro 
tumoral (mm) 

        

A - Até 5 - - 3 100,0 3 100,0 (1) p = ** 
B - > 5 e < 15 4 44,4 5 55,6 9 100,0 0,0249*  
C - > 15 e < 30 9 90,0 1 10,0 10 100,0   
E - > 30 8 61,5 5 38,5 13 100,0   
TOTAL  21 60,0 14 40,0 35 100,0   
         
•  Multicentrici-
dade tumoral 

        

Sim 14 66,7 7 33,3 21 100,0 (2) p =  1,33 
(0,73 a 

Não  7 50,0 7 50,0 14 100,0 0,3241 2,44) 
TOTAL  21 60,0 14 40,0 35 100,0   
         
         
         
       continua  
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Conclusão- Tabela 27        
 EVOLUÇÃO    

VARIÁVEL Persistência/Recidiva Cura TOTAL Valor de RR (IC  
 N % N %  N % p 95,0%) 
•  Presença de 
HCC 

        

Sim 9 60,0 6 40,0 15 100,0 (1) p =  0,94 (0,51 a 
Não  7 63,6 4 36,4 11 100,0 1,0000 1,73) 
TOTAL  16 61,5 10 38,5 26 100,0   
         

•  Presença de 
amilóide 

        

Sim 13 61,9 8 38,1 21 100,0 (2) p =  1,10 (0,63 a 
Não  9 56,3 7 43,7 16 100,0 0,7285 1,90) 
TOTAL 22 59,5 15 40,5 37 100,0   
         
•  CT – inicial         
Normal a 3 vezes 1 20,0 4 80,0 5 100,0 (1) p =  ** 
> 3 a 10 vezes 2 40,0 3 60,0 5 100,0 0,0476*  
> 10 a 30 vezes 6 85,7 1 14,3 7 100,0   
> 30 a 100 vezes 4 80,0 1 20,0 5 100,0   
> 100 vezes 4 100,0 - - 4 100,0   
TOTAL 17 65,4 9 34,6 26 100,0   
         
•  CEA - inicial         
Normal 
> 1 a 3 vezes 

3 
4 

50,0 
100,0

3 
- 

50,0
- 

6 
4 

100,0
100,0

(1) p = 
0,4899 

** 

> 3 a 10 vezes 2 66,7 1 33,3 3 100,0   
> 10 vezes 3 60,0 2 40,0 5 100,0   
TOTAL 12 66,7 6 33,3 18 100,0   
NOTAS: RR e IC referem-se a risco relativo e intervalo de confiança para o referido parâmetro, 
respectivamente. 

  N refere-se ao número de pacientes. 
   (1) Através do teste Exato de Fisher. 

   (*) Associação significante ao nível de 5,0%. 
   (**) Não pode ser determinado devido a ocorrência de freqüência nula. 
  (2) Através do teste Qui-quadrado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 145

5.6  ANÁLISE ESTATÍSTICA DAS VARIÁVEIS RELACIONADAS 

À MARCAÇÃO MMP-2 

 

 

Para análise estatística das relações entre imunocoloração para MMP-2 e 

condição clínica, ao final dos seguimentos, bem como evolução após o tratamento 

operatório inicial, os pacientes cujos “Índices” de marcação foram identificados 

como “1” ou “2” foram agrupados em um único segmento de casos, para que fossem 

comparados com aqueles cujas lesões neoplásicas estudadas haviam sido 

classificadas como “Índice 3”, segundo seção “Métodos” deste trabalho. A grande 

maioria das áreas tumorais imunomarcadas para MMP-2 o foram de forma intensa, 

de tal forma que todos os espécimes analisados, quanto à intensidade de coloração do 

marcador, foram considerados “Índice 3”. 

 Quanto às possíveis condições clínicas ao final dos seguimentos (vivo sem 

doença, vivo com doença ou morto pela doença), foram observadas relações 

estatisticamente significativas com variável que associou proporção de área tumoral 

primária imunocorada e intensidade de coloração, denominada “índice geral para o 

tumor primário” (p = 0,0005, Tabela 28). A proporção de área imunomarcada no 

tumor primário não apresentou, após cálculos estatísticos, associação com condições 

clínicas finais (p = 0,0794), mas observou-se tendência à significância estatística, 

como expõe a mesma Tabela 28. Cálculos relativos à correlação da intensidade de 

marcação IH dos espécimes neoplásicos com condições clínicas finais não puderam 

ser realizados, uma vez que todas as marcações foram agrupadas sob um mesmo 

índice. 



 146

Tabela 28 - Avaliação de condição clínica final segundo as variáveis relativas à 
imunocoloração para MMP-2: proporção de área marcada em tumor 
primário, intensidade de marcação em tumor primário, proporção de 
área marcada em metástase linfonodal, intensidade da marcação em 
metástase linfonodal, índice geral para tumor primário e índice geral 
para metástase linfonodal, segundo sistema de índices proposto na 
seção “Métodos” e após aglutinação dos casos “Índices 1” e “2”  

 
 CONDIÇÃO CLÍNICA   

VARIÁVEL  VSD VCD MCD TOTAL  Valor de 
MMP-2 N % N % N % N % p 

•  Proporção de área marcada em tumor 
primário 

         

1 ou 2 14 51,9 10 37,0 3 11,1 27 100,0 (1) p =  
3 1 11,1 7 77,8 1 11,1 9 100,0 0,0794 
TOTAL(2)  15 41,7 17 47,2 4 11,1 36 100,0  
          

•  Intensidade de marcação em tumor 
primário 

         

1 ou 2 - - - - - - - - * 
3 15 41,7 17 47,2 4 11,1 36 100,0  
TOTAL(2)  15 41,7 17 47,2 4 11,1 36 100,0  
          
•  Proporção de área marcada em metástase 
linfonodal 

         

1ou 2 2 14,3 9 64,3 3 21,4 14 100,0 (1) p =  
3 - - 4 100,0 - - 4 100,0 0,7196 
TOTAL(3)  2 11,1 13 72,2 3 16,7 18 100,0  
          
•  Intensidade de marcação em metástase 
linfonodal 

         

1 ou 2 - - - - - - -  * 
3 2 11,1 13 72,2 3 16,7 18 100,0  
TOTAL(3)  2 11,1 13 72,2 3 16,7 18 100,0  
          
•  Índice geral para tumor primário          
1 ou 2 13 68,4 4 21,1 2 10,5 19 100,0 (1) p =  
3 2 11,8 13 76,5 2 11,8 17 100,0 0,0005**
TOTAL(2)  15 41,7 17 47,2 4 11,1 36 100,0  
          
•  Índice geral para metástase linfonodal          
1 ou 2 2 20,0 6 60,0 2 20,0 10 100,0 (1) p =  
3 - - 7 87,5 1 12,5 8 100,0 0,5882 
TOTAL(3)  2 11,1 13 72,2 3 16,7 18 100,0  
  NOTAS: Condição do paciente: VSD = Vivo sem doença ao final do seguimento; 
                                          VCD = Vivo com doença ao final do seguimento; 
               MCD = Morto com doença. 
     N refere-se ao número de pacientes.  

    (1)  Através do teste Exato de Fisher.      
     (2) Para um paciente não se dispões desta informação. 

     - Ocorrência nula. 
    (*) Devido à ausência de uma das categorias não se aplica teste estatístico.  

continua 
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Conclusão – Tabela 28 – NOTAS  
  

(3) Total de pacientes com metástases linfonodais cervicais, exceto três para os quais 
não se dispõe desta informação. 
 (**) Associação significante ao nível de 5.0%. 
              
 
 

 Foram correlacionadas as expressões IH de MMP-2, nos espécimes 

primários e metastáticos, com evolução clínica logo após o tratamento operatório 

inicial, a saber, cura ou persistência neoplásica. Pacientes cujas imunocolorações 

para seus espécimes tumorais foram classificados como “Índices 1” ou “2” também 

foram alocados em um único grupo para comparação com o grupo “Índice 3”. Aqui 

valem as mesmas considerações feitas no parágrafo anterior, quanto à intensidade de 

coloração observada para o marcador MMP-2. 

Novamente o “índice geral para o tumor primário” foi a única variável, entre 

aquelas estudadas quanto à expressão IH de MMP-2 nos espécimes em questão, que 

se correlacionou, através de análise estatística, com as evoluções clínicas imediatas 

(p = 0,0207, Tabela, 29). 

 Entre os quatro pacientes cujos tumores primários foram classificados como 

“Índice Geral 3” e suas metástases linfonodais cervicais como “Índice Geral 2”, três 

estavam vivos e com doença ao final dos seguimentos e um faleceu pela doença. 

Aquele, cujo tumor primário foi classificado como “Índice Geral 2” e sua metástase 

linfonodal cervical como “Índice Geral 3”, faleceu pela doença. Nos cinco pacientes 

os tumores foram persistentes após suas ressecções. Ocorrências muito pequenas em 

cada categoria impediram análise estatística confiável. 
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Tabela 29 – Avaliação de evolução inicial (cura ou persistência) segundo as 
variáveis relativas à imunocoloração para MMP-2: proporção de área 
marcada em tumor primário, intensidade de marcação em tumor 
primário, proporção de área marcada em metástase linfonodal, 
intensidade de marcação em metástase linfonodal, índice geral para 
tumor primário e índice geral para metástase linfonodal, segundo 
sistema de índices proposto na seção “Métodos” e após aglutinação 
dos casos “Índices 1” e “2” 

  
 EVOLUÇÃO   

VARIÁVEL Cura  Persistência  TOTAL  Valor de 
 N % N % N % p 
•  Proporção de área marcada em tumor primário        

1 ou 2 17 63,0 10 37,0 27 100,0 (1) p =  
3 3 33,3 6 66,7 9 100,0 0,1461 
TOTAL(2)  20 55,6 16 44,4 36 100,0  
        

•  Intensidade de marcação em tumor primário        
1 ou 2 - - - - - 100,0 * 
3 20 55,6 16 44,4 36 100,0  
TOTAL(2)  20 55,6 16 44,4 36 100,0  
        
•  Proporção de área marcada em metástase 
linfonodal 

       

1 ou 2 2 14,3 12 85,7 14 100,0 (1) p =  
3 2 50,0 2 50,0 4 100,0 0,1971 
TOTAL(3)  4 22,2 14 77,8 18 100,0  
        
•  Intensidade de coloração em metástase 
linfonodal 

       

1 ou 2 - - - - -  * 
3 4 22,2 14 77,8 18 100,0  
TOTAL(3)  4 22,2 14 77,8 18 100,0  
        
•  Índice geral para tumor primário        
1 ou 2 14 73,7 5 26,3 19 100,0 (4) p =  
3 6 35,3 11 64,7 17 100,0 0,0207**
TOTAL(2)  20 55,6 16 44,4 36 100,0  
        
•  Índice geral para metástase linfonodal        
1 ou 2 2 20,0 8 80,0 10 100,0 (1) p =  
3 2 25,0 6 75,0 8 100,0 1,0000 
TOTAL(3)  4 22,2 14 77,8 18 100,0  
NOTAS: N refere-se ao número de pacientes. 
    (1)  Através do teste Exato de Fisher. 
  (2)  Para um paciente não se dispõe desta informação. 
  
 
 
 
 
 
 
 
         continua  



 149

Conclusão – Tabela 29 – NOTAS 
  
  - Ocorrência nula. 

(*) Devido à ausência de uma das categorias não se aplica teste estatístico.  
(3) Total de pacientes com metástases linfonodais cervicais, exceto três, para os quais 

não se dispõe desta informação. 
 (4) Através do teste Qui-quadrado de Pearson 
 (**) Associação significante ao nível de 5.0%. 

           

 

5.7 ANÁLISE ESTATÍSTICA DAS VARIÁVEIS RELACIONADAS 

À MARCAÇÃO MT1-MMP 

 

 

Através das tabelas seguintes (30 e 31), observa-se que os métodos propostos 

para quantificação e qualificação das imunomarcações de MT1-MMP nos espécimes 

estudados proporcionaram valores sem significância estatística quanto às condições 

clínicas finais, caracterizadas por vivo sem doença, vivo com doença e morto com 

doença. No entanto, observou-se significância estatística quando as mesmas variáveis 

foram comparadas àqueles pacientes que evoluíram com cura inicial e àqueles cujas 

neoplasias persistiram, apesar do tratamento cirúrgico instituído, quanto à proporção 

de células neoplásicas coradas pelo marcador (p = 0,0098, Tabela 31) e ao “índice 

geral” também para o tumor primário (p = 0,0216, Tabela 31). Devido à pequena 

ocorrência de casos sob “Índices 1”, estes foram alocados em conjunto aos 

componentes do grupo “Índice 2”, para realização das análises estatísticas.  

Para cinco espécimes primários “Índice Geral 3”, as respectivas metástases 

foram classificadas como “Índice Geral 2”, estando os pacientes vivos e com doença 

ao término dos seguimentos. Para um tumor “Índice Geral 3”, sua lesão metastática 

correspondente foi classificada como “Índice Geral 1” e o paciente faleceu.  
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Tabela 30 – Avaliação de condição clínica final segundo as variáveis relativas à 
imunocoloração para MT1-MMP: proporção de células marcadas em 
tumor primário, intensidade de marcação em tumor primário, 
proporção de células marcadas em metástases linfonodal, intensidade 
de marcação em metástase linfonodal, índice geral para tumor 
primário e índice geral para metástase linfonodal, segundo sistema de 
índices proposto na seção “Métodos” e após aglutinação dos casos 
“Índices 1” e “2” 

 
 CONDIÇÃO CLÍNICA   

VARIÁVEL VSD VCD MCD TOTAL  Valor 
de  

MT1-MMP N % N % N % N % p 
 •  Proporção de células marcadas em tumor 
primário 

         

1 ou 2 6 60,0 4 40,0 - - 10 100,0 (1) p =  
3 8 32,0 13 52,0 4 16,0 25 100,0 0,2876 
TOTAL (2) 14 40,0 17 48,6 4 11,4 35 100,0  
          

•  Intensidade de marcação em tumor primário          
1 ou 2 3 33,3 6 66,7 - - 9 100,0 (1) p =  
3 11 42,3 11 42,3 4 15,4 26 100,0 0,4315 
TOTAL (2) 14 40,0 17 48,6 4 11,4 35 100,0  
          
•  Proporção de células marcadas em metástase 
linfonodal 

         

1 ou 2 - - 5 83,3 1 16,7 6 100,0 (1) p =  
3 2 14,3 10 71,4 2 14,3 14 100,0 1,0000 
TOTAL (3) 2 10,0 15 75,0 3 15,0 20 100,0  
          
•  Intensidade de marcação em metástase 
linfonodal 

         

1 ou 2 - - 9 81,8 2 18,2 11 100,0 (1) p =  
3 2 22,2 6 66,7 1 11,1 9 100,0 0,3615 
TOTAL (3) 2 10,0 15 75,0 3 15,0 20 100,0  
          
•  Índice geral para tumor primário          
1 ou 2 4 66,7 2 33,3 - - 6 100,0 (1) p =  
3 10 34,5 15 51,7 4 13,8 29 100,0 0,4396 
TOTAL (2)  14 40,0 17 48,6 4 11,4 35 100,0  
          
•  Índice geral para metástase linfonodal          
1 ou 2 - - 5 83,3 1 16,7 6 100,0 (1) p =  
3 2 14,3 10 71,4 2 14,3 14 100,0 1,0000 
TOTAL (3) 2 10,0 15 75,0 3 15,0 20 100,0  
NOTAS: Condição do paciente:  VSD = Vivo sem doença ao final do seguimento; 
                                           VCD = Vivo com doença ao final do seguimento; 
               MCD = Morto com doença. 
  N refere-se ao número de pacientes.      

 - Ocorrência nula. 
(1)  Através do teste Exato de Fisher. 

 (2) Para dois pacientes não se dispões desta informação. 
 (3) Total de pacientes com metástases linfonodais cervicais, exceto um, sobre o qual 
não se dispõe a informação. 
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Tabela 31 – Avaliação de evolução inicial (cura ou persistência) segundo as 
variáveis relativas à imunocoloração para MT1-MMP: proporção de 
células marcadas em tumor primário, intensidade de marcação em 
tumor primário, proporção de células marcadas em metástase 
linfonodal, intensidade de marcação em metástase linfonodal, índice 
geral para tumor primário e índice geral para metástase linfonodal, 
segundo sistema de índices proposto na seção “Métodos” e após 
aglutinação dos casos “Índices 1” e “2" 

 
 EVOLUÇÃO    

VARIÁVEL Cura Persistência  TOTAL  Valor 
de  

MT1-MMP N % N % N % p 
•  Proporção de células marcadas em tumor 
primário 

       

1 ou 2 9 90,0 1 10,0 10 100,0 (1) p =  
3 10 40,0 15 60,0 25 100,0 0,0098*
TOTAL (2) 19 54,3 16 45,7 35 100,0  
        

•  Intensidade de marcação em tumor primário        
1 ou 2 4 44,4 5 55,6 9 100,0 (1) p =  
3 15 57,7 11 42,3 26 100,0 0,7003 
TOTAL (2) 19 54,3 16 45,7 35 100,0  
        
•  Proporção de células marcadas em metástase 
linfonodal 

       

1 ou 2 1 16,7 5 83,3 6 100,0 (1) p =  
3 4 28,6 10 71,4 14 100,0 1,0000 
TOTAL (3) 5 25,0 15 75,0 20 100,0  
        
•  Intensidade de marcação em metástase 
linfonodal 

       

1 ou 2 1 9,1 10 90,9 11 100,0 (1) p =  
3 4 44,4 5 55,6 9 100,0 0,1273 
TOTAL (3) 5 25,0 15 75 20 100,0  
        
• Índice geral para tumor primário        
1 ou 2 6 100,0 - - 6 100,0 (1) p =  
3 13 44,8 16 55,2 29 100,0 0,0216*
TOTAL (2) 19 54,3 16 45,7 35 100,0  
        
•  Índice geral para metástase linfonodal        
1 ou 2 1 16,7 5 83,3 6 100,0 (1) p =  
3 4 28,6 10 71,4 14 100,0 1,0000 
TOTAL (3) 5 25,0 16 75,0 20 100,0  
NOTAS: N refere-se ao número de pacientes. 
  (1)  Através do teste Exato de Fisher. 

(2)  Para dois pacientes não se dispões desta informação. 
               (*) Associação significante ao nível de 5,0%. 

(3)  Total de pacientes com metástases linfonodais cervicais, exceto um sobre o qual não 
se dispõe a informação. 
 - Ocorrência nula. 
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5.8 ANÁLISE ESTATÍSTICA DAS VARIÁVEIS RELACIONADAS 

À MARCAÇÃO TIMP-2 

 

 

Para análise estatística das relações entre imunocolorações para TIMP-2 e 

condições clínicas ao final dos seguimentos ou evoluções clínicas após o tratamento 

operatório inicial, os pacientes cujos “Índices” de marcação foram identificados 

como “1” ou “2” também foram agrupados em um único segmento de casos, para 

que fossem comparados com aqueles cujas lesões neoplásicas estudadas haviam sido 

classificadas como “Índice 3”. Através das tabelas seguintes (32 e 33), observa-se 

que os métodos propostos para quantificação e qualificação das representações 

imuno-histoquímicas de TIMP-2 nos espécimes estudados proporcionaram valores 

sem significância estatística quanto às condições clínicas finais e evoluções iniciais, 

após o tratamento cirúrgico. 

              Em um único paciente observou-se divergência entre o “índice geral” para o 

tumor primário (“Índice Geral 3”) e sua metástase linfonodal cervical (“Índice Geral 

2”). Encontrava-se vivo e com doença bioquímica ao final do seguimento. 

 

 

 

 

 

 



 153

Tabela 32 – Avaliação de condição clínica final segundo as variáveis relativas à 
imunocoloração para TIMP-2: proporção de células marcadas em 
tumor primário, intensidade de marcação em tumor primário, 
proporção de células marcadas em metástase linfonodal, intensidade 
de marcação em metástase linfonodal, índice geral para tumor 
primário e índice geral para metástase linfonodal, segundo sistema de 
índices proposto na seção “Métodos” e após aglutinação dos casos 
“Índices 1” e “2” 

    
 CONDIÇÃO CLÍNICA    

VARIÁVEL VSD VCD MCD TOTAL  Valor 
de  

TIMP-2 N % N % N % N % p 
•  Proporção de células marcadas em tumor 
primário 

         

1 ou 2 1 33,3 2 66,7 - - 3 100,0 (1) p =  
3 13 38,7 15 48,4 4 12,9 31 100,0 1,0000 
TOTAL (2) 13 38,2 17 50,0 4 11,8 34 100,0  
          

•  Intensidade de marcação em tumor primário          
1 ou 2 6 42,9 7 50,0 1 7,1 14 100,0  (1) p =  
3 7 35,0 10 50,0 3 15,0 20 100,0 0,8921 
TOTAL (2) 13 38,2 17 50,0 4 11,8 34 100,0  
          
•  Proporção de células marcadas em 
metástase linfonodal 

         

1 ou 2 - - 3 75,0 1 25,0 4 100,0         (1) p 
= 

3 2 12,5 12 75,0 2 12,5 16 100,0 1,0000 
TOTAL (3) 2 10,0 15 75,0 3 15,0 20 100,0  
          
•  Intensidade de marcação em metástase 
linfonodal 

         

1 ou 2 1 9,1 8 72,7 2 18,2 11 100,0 (1) p =  
3 1 11,1 7 77,8 1 11,1 9 100,0 1,0000 
TOTAL (3) 2 10,0 15 75,0 3 15,0 20 100,0  
          
•  Índice geral para tumor primário          
1 ou 2 2 40,0 2 40,0 1 20,0 5 100,0 (1) p =  
3 11 37,9 15 51,7 3 10,3 29 100,0 0,8094 
TOTAL (2) 13 38,2 17 50,0 4 11,8 34 100,0  
          
•  Índice geral para metástase linfonodal          
1 ou 2 - - 3 75,0 1 25,0 4 100,0 (1) p =  
3 2 12,5 12 75,0 2 12,5 16 100,0 1,0000 
TOTAL (3) 2 10,0 15 75,0 3 15,0 20 100,0  
NOTAS: Condição do paciente: VSD = Vivo sem doença ao final do seguimento; 
                                           VCD = Vivo com doença ao final do seguimento; 
               MCD = Morto com doença.  
   N refere-se ao número de pacientes. 

  - Ocorrência nula. 
                (1) Através do teste Exato de Fisher. 

  (2) Para três pacientes não se dispões desta informação. 
  (3) Total de pacientes com metástases linfonodais cervicais, exceto um, sobre o qual 

não se dispõe a informação. 
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Tabela 33 – Avaliação de evolução inicial (cura ou persistência) segundo as 
variáveis relativas à imunocoloração para TIMP-2: proporção de 
células marcadas em tumor primário, intensidade de marcação em 
tumor primário, proporção de células marcadas em metástase 
linfonodal, intensidade de marcação em metástase linfonodal, índice 
geral para tumor primário e índice geral para metástase linfonodal, 
segundo sistema de índices proposto na seção “Métodos” e após 
aglutinação dos casos “Índices 1” e “2” 

 
 EVOLUÇÃO   

VARIÁVEL  Cura  Persistência  TOTAL  Valor 
de  

TIMP-2 N % N % N % P 
•  Proporção de células marcadas em tumor 
primário 

       

1 ou 2 2 66,7 1 33,3 3 100,0 (1) p =  
3 16 51,6 15 48,4 31 100,0 1,0000 
TOTAL (2) 18 52,9 16 47,1 34 100,0  
        

•  Intensidade de coloração em tumor primário        
1 ou 2 8 57,1 6 42,9 14 100,0 (1) p =  
3 10 50,0 10 50,0 20 100,0 0,7385 
TOTAL (2) 18 52,9 16 47,1 34 100,0  
        
•  Proporção de células marcadas em metástase 
linfonodal 

       

1 ou 2 1 25,0 3 75,0 4 100,0 (1) p =  
3 4 25,0 12 75,0 16 100,0 1,0000 
TOTAL (3) 5 25,0 15 75,0 20 100,0  
        
• Intensidade de marcação em metástase linfonodal        
1 ou 2 4 36,4 7 63,6 11 100,0 (1) p =  
3 1 11,1 8 88,9 9 100,0 0,3189 
TOTAL (3) 5 25,0 15 75,0 20 100,0  
        
•  Índice geral para tumor primário        
1 ou 2 3 60,0 2 40,0 5 100,0 (1) p =  
3 15 51,7 14 48,3 29 100,0 1,0000 
TOTAL (2) 18 52,9 16 47,1 34 100,0  
        
•  Índice geral para metástase linfonodal        
1 ou 2 1 25,0 3 75,0 4 100,0 (1) p =  
3 4 25,0 12 75,0 16 100,0 1,0000 
TOTAL (3) 5 25,0 15 75,0 20 100,0  
 NOTAS: N refere-se ao número de pacientes. 

  (1)  Através do teste Exato de Fisher. 
 (2) Para três pacientes não se dispões desta informação. 
  (3) Total de pacientes com metástases linfonodais cervicais, exceto um sobre o qual não  

se dispõe a informação. 
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5.9 ANÁLISE ESTATÍSTICA DAS VARIÁVEIS RELACIONADAS 

À RAZÃO DE MARCAÇÃO MMP-2/TIMP-2 

 

 

 Partindo-se do pressuposto que o TIMP-2 deve comportar-se como supressor 

da atividade da MMP-2, pela própria definição daquela classe de enzimas, os 

“índices gerais” para o tumor primário, relativos às expressões imuno-histoquímicas 

de MMP-2, foram divididos pelos “índices gerais” para o tumor primário, relativos 

às expressões imuno-histoquímicas de TIMP-2, para cada caso. Dois resultados 

possíveis foram obtidos: “1,0”, para aqueles pacientes cujos espécimes foram 

pontuados com índices semelhantes para os dois marcadores e “0,7”, quando o 

“Índice” relativo à expressão de MMP-2 foi “2” e o “Índice” relativo à expressão de 

TIMP-2 foi classificado como “3”. A correlação não pode ser realizada para quatro 

espécimes (casos 5, 9, 23 e 37), por indisponibilidade de dados. Tal índice foi 

denominado “índice relativo”.  Treze pacientes foram classificados como “Índice 

Relativo 0,7” e, 20 casos, como “Índice Relativo 1,0”.  

 Os “índices relativos” foram correlacionados com aspectos clinicopatológicos 

cujas análises estatísticas, demonstradas em seção anterior, evidenciaram associação 

com o comportamento clínico dos pacientes (Tabela 34).  “Índice Relativo 0,7” foi 

associado a situações relacionadas a melhores prognósticos, enquanto os pacientes 

pontuados como “Índice Relativo 1,0” apresentaram maior freqüência de situações 

de risco para o comprometimento prognóstico. As variáveis cujas correlações com os 

“índices relativos” apresentaram significância estatística foram: presença de nódulos 

tireóideos e/ou adenomegalia cervical metastática palpáveis ao diagnóstico de CMT 
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(exame físico cervical positivo) (p = 0,0248), presença de metástases linfonodais 

cervicais (p = 0,0002) e condição clínica final (vivo sem doença, vivo com doença ou 

morto pela doença) (p = 0,0149). Presença de sintomas sistêmicos ao diagnóstico de 

CMT, extensão da neoplasia para além do tecido tireóideo, invasão neoplásica 

vascular, Estádio patológico IV, persistência neoplásica após procedimento cirúrgico 

inicial, recidiva neoplásica e evolução com evidências clínicas ou imagenológicas de 

doença cervical e/ou metastática a distância foram mais freqüentes entre os pacientes 

“Índice Relativo 1,0”, embora não se tenha observado significância estatística nestas 

observações (Tabela 34). Para facilitação da análise, pacientes estadiados como I, II e 

III foram alocados em um grupo único, separado dos pacientes Estádio IV. 

 

Tabela 34 –  Avaliação das variáveis: exame físico cervical e sintomas sistêmicos 
ao diagnóstico de CMT, extensão neoplásica para tecidos adjacentes, 
invasão neoplásica vascular, metástases linfonodais cervicais, estádios 
patológicos, evolução clínica após tratamento cirúrgico inicial, 
recidiva neoplásica, evidências de doença cervical e/ou a distância e 
condições clínicas finais, segundo valor de “índice relativo” MMP-
2/TIMP-2   

 
 ÍNDICE 

RELATIVO 
  

VARIÁVEL 0,7 1,0 TOTAL Valor de 
 N % N % N % p 
•  Exame físico cervical        
Positivo  8 61,5 19 95,0 27 81,8 (1) p =  
Negativo 5 38,5 1 5,0 6 18,2 0,0248* 
TOTAL 13 100,0 20 100,0 33 100,0  
        
•  Sintomas sistêmicos        
Sim 1 7,7 5 25,0 6 81,8 (1) p =  
Não 12 92,3 15 75,0 27 18,2 0,3644 
TOTAL 13 100,0 20 100,0 33 100,0  
        
•  Extensão neoplásica para tecidos adjacentes        
Sim  1 7,7 3 15,0 4 12,1 (1) p =  
Não 12 92,3 17 85,0 29 87,9 1,0000 
TOTAL 13 100,0 20 100,0 33 100,0  
       continua 
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Conclusão – Tabela 34        
  ÍNDICE 

RELATIVO TOTAL 
 

VARIÁVEL 0,7 1,0 0,7 1,0 Valor de 
 N % N N % N p
•  Invasão vascular         
Sim 2 15,4 5 25,0 7 21,2 (1) p =  
Não 11 84,6 15 75,0 26 78,8 0,6756 
TOTAL(2) 13 100,0 20 100,0 33 100,0  
        
•  Metásteses linofonodais cervicais        
Sim - - 13 65,0 13 39,4 (1) p =  
Não 13 100,0 7 35,0 20 60,6 0,0002* 
TOTAL 13 100,0 20 100,0 33 100,0  
        
•  Estádios         
IV                  5 38,5 11 55,0 13 39,4 (1) p =  
I a III 8 61,5 7 35,0 15 45,5 0,2852 
TOTAL 13 100,0 20 100,0 33 100,0  
        
•  Evolução inicial        
Cura 9 69,2 9 45,0 18 54,5 (3) p =  
Persistência 4 30,8 11 55,0 15 45,5 0,1720 
TOTAL 13 100,0 20 100,0 33 100,0  
        
•  Recidiva        
Sim - - 5 25,0 5 15,2 (1) p =  
Não 13 100 15 75,0 28 84,8 0,1310 
TOTAL 13 100,0 20 100,0 33 100,0  
        
•  Evidências de doença cervical e/ou metastática a 
distância 

       

Sim 2  15,4 10 50,0 12 36,4 (1) p =  
Não (4) 11   84,6 10 50,0 31 63,6 0,0672 
TOTAL 13 100,0 20 100,0 33 100,0  
        
•  Condição clínica final        
Vivo sem doença 9 69,2 4 20,0 13 39,3 (1) p =  
Vivo com doença 3 23,1 13 65,0 16 48,5 0,0149* 
Morto pela doença 1  7,7 3 15,0  4 12,1  
TOTAL 13 100,0 20 100,0 33 100,0  
NOTAS: N refere-se ao número de pacientes. 

  (1) Através do teste Exato de Fisher. 
  (*) Associação significante ao nível de 5,0%. 
  (2) Dados desconhecidos (não constavam nos laudos anatomopatológicos originais) 

foram considerados como sendo negativos. 
  - Ocorrência nula. 
 
  (3) Através do teste Qui-quadrado de Pearson. 
 (4) Incluem os pacientes curados e com doença bioquímica. 
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5.10 ANÁLISE DE TEMPO LIVRE DE DOENÇA 

 

 

Na Tabela 35 estão demonstradas as estimativas de probabilidade de tempo 

livre de doença para o grupo, através do método de Kaplan-Meier, considerando-se 

como evento persistência ou recidiva do carcinoma medular. Observou-se que, a 

partir de 71 meses de seguimento, a probabilidade de o paciente encontrar-se livre de 

doença era de 0,3067. A partir deste ponto de seguimento, apenas três pacientes sem 

evidências bioquímicas, clínicas ou imagenológicas de CMT ainda encontravam-se 

sob acompanhamento clínico e foram considerados os pacientes de risco para o 

evento em questão. Neste mesmo momento, 22 pacientes já haviam demonstrado 

evidências de persistência ou recidiva neoplásicas. No Gráfico 2 (Figura 12), os 

mesmos dados estão expostos sob curva de Kaplan-Meier. Momentos em que 

seguimentos clínicos foram interrompidos foram assinalados como “censurados” na 

representação gráfica.  

 

Tabela 35 -  Estimativa de probabilidade de tempo livre da doença segundo método 
de Kaplan-Meier (evento: persistência ou recidiva)  

NÚMERO DE 
PACIENTES TEMPO (meses) P (sobrevivência 

livre de doença) 
DOENÇA 

ACUMULADA 

NÚMERO DE 
PACIENTES 
EM RISCO 

     
 0 a 5 0,5405 17 20 
 6 a 11 0,5121 18 19 

37 12 a 13 0,4820 19 17 
 14 a 27 0,4498 20 14 
 28 a 70 0,4089 21 10 
 71 a 189 0,3067 22 3 
     

NOTAS: P: probabilidade 
 Valor mediano: 12 meses. 
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Figura 12. Gráfico 2 -     Curva de Kapplan-Meier para sobrevida livre de 

doença 
 

 

5.11 ANÁLISE DE SOBREVIDA 

 

 

Na Tabela 36 estão demonstradas as estimativas de probabilidade de 

sobrevida para o grupo através do método de Kaplan-Meier, considerando-se como 

evento o óbito. Observou-se que, a partir de 88 meses de seguimento, a probabilidade 

de o paciente encontrar-se vivo era de 0,8382, quatro pacientes da amostra já haviam 

falecido e 13 permaneciam sob seguimento clínico. No Gráfico 3 (Figura 13), os 
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mesmos dados estão expostos sob curva de Kaplan-Meier e os dados “censurados” 

referem-se aos pacientes cujos seguimentos clínicos foram interrompidos. 

Tabela 39 - Estimativa de probabilidade de sobrevida pelo método de Kaplan-
Meier (evento: óbito)   

NÚMERO DE 
PACIENTES TEMPO (meses) P (sobrevida) ÓBITO 

ACUMULADO 
PACIENTES 
EM RISCO 

     
 4 a 13 1,0000 0 37 
 14 a 15 0,9697 1 33 

37 16 a 18 0,9394 2 32 
 19 a 87 0,9081 3 30 
 88 a 189 0,8382 4 13 
     

NOTAS: P: probabilidade 
 Valor mediano: não foi possível determinar porque menos da metade dos pacientes 

faleceram.  
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Figura 13. Gráfico 3 - Curva de Kapplan-Meier para sobrevida 
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6 DISCUSSÃO 

 

 

6.1 VARIÁVEIS CLINICOPATOLÓGICAS 

 

 

O carcinoma medular da glândula tireóide caracteriza-se por comportamento 

biológico pouco previsível e bastante variável, além de pouco responsivo a armas 

terapêuticas não-cirúrgicas, embora condutas preconizadas nem sempre promovam 

cura definitiva. O desenvolvimento de metástases, principalmente em linfonodos 

cervicais, é precoce e o tratamento cirúrgico, também precoce e extenso, justifica-se 

como único método factível para cura e com considerável impacto prognóstico.   

Ao se considerar a calcitonina sérica como marcador específico e sensível para 

o CMT, essa é utilizada para diagnósticos de recidiva e persistência neoplásicas, uma 

vez que dosagens elevadas devem indicar presença de focos de células tumorais. É 

comum a observação de pacientes tratados que se mantém com níveis séricos 

elevados de CT por longos períodos de tempo, sem que surjam evidências clínicas ou 

imagenológicas de doença residual ou recidivante ou que a mesma progrida, talvez 

até por insensibilidade dos métodos de imagem disponíveis.  Já foi relatada excelente 

sobrevida a longo prazo em pacientes com calcitonemias elevadas pós-operatórias, 

sem que doença residual ou recidivante, primária ou metastática, pudesse ser 

identificada. 90 Observar, porém, que até níveis indetectáveis de calcitonina sérica 

sob estímulo não excluem o risco de recidiva ou doença presente, como já foi 
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observado por alguns autores 15 e creditado a tendências à indiferenciação da 

neoplasia. Para o presente trabalho, porém, utilizou-se o exame como método 

definitivo de determinação de cura, ou não, como orienta o Consenso para 

Diagnóstico e Terapia das Neoplasias Endócrinas Múltiplas de 2001. 43 Tal análise, 

por sua vez, foi prejudicada por longos períodos em que o exame não esteve 

disponível no Hospital das Clínicas, como também pela não aderência dos pacientes 

aos seguimentos ambulatoriais e controles séricos laboratoriais. O mesmo se pode 

observar em relação ao emprego de dosagens séricas de CEA como marcador 

tumoral complementar. Diferentes referências laboratoriais, empregadas ao longo 

dos anos, fizeram com que as observações deste trabalho fossem baseadas em valores 

relativos dos marcadores citados, a partir dos máximos valores de referência. A 

confirmação de cura, por sua vez, deve ser feita com o emprego de dosagens séricas 

de CT sob estímulo. Segundo revisão dos prontuários médicos consultados, o exame 

só foi disponibilizado para seis pacientes do grupo (casos 6, 27, 30, 34, 35 e 36), para 

confirmação de cura bioquímica.  

Não se pode acreditar que a amostra estudada seja representação populacional 

de afetados pelo carcinoma medular da tireóide em nosso meio, uma vez que só 

foram incluídos no estudo aqueles pacientes cujos prontuários médicos ofereciam 

informações clinicopatológicas relevantes e cujas peças operatórias continham 

material adequado para estudo, com sacrifício de mais da metade da amostra inicial. 

Foram excluídos, por exemplo, portadores de carcinomas medulares familiares 

isolados e apenas um caso de CMT NEM2B foi incluído na linha de pesquisa. No 

entanto, mesmo entre os pacientes considerados elegíveis, informações a respeito de 

todos os itens analisados nem sempre foram obtidas. Dos 37 pacientes incluídos, 
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nove (24,3%) abandonaram seus seguimentos clínicos, número não inesperado, uma 

vez que os pacientes provieram, em sua maioria, de instituição pública de saúde e 

muitos eram domiciliados em outras regiões do país.  

Os seguimentos clínicos variaram de quatro a 189 meses a partir do tratamento 

cirúrgico inicial, com média de 65,62 meses, ou cinco anos e cinco meses, e mediana 

de 57 meses, ou quatro anos e nove meses. Ao se considerar que o CMT permite 

longos períodos de sobrevida, apesar de neoplasia bioquímica ou mesmo clínica, 

antes que a doença progrida, o tempo médio de seguimento dos pacientes estudados 

pode ser considerado como pouco representativo. No entanto, as dificuldades para 

acesso a pacientes mais antigos e a seus respectivos materiais operatórios foram 

maiores e por vezes impeditivas. Nos últimos anos, os portadores de CMT foram 

submetidos a tratamentos e seguimentos clínicos mais uniformes, garantindo maior 

homogeneidade entre os pacientes ditos mais recentes, embora ainda seja notória a 

variabilidade de idades ao diagnóstico, formas de doença e comportamentos clínicos. 

 Trabalhos retrospectivos que buscaram identificar fatores prognósticos 

relacionados ao CMT contaram com períodos médios distintos de seguimento 

clínico: um mês a 28,8 anos, mediana de 6,1 anos (Saad et al. 1); média de 4,9 anos e 

mediana de 3,2 anos (Modigliani et al. 9); média de 8,6 anos e mediana de cinco anos 

(Kebebew et al. 10); dois a 31 anos, mediana de nove anos (Hyer et al. 11); três a 40 

meses, média de 27 meses (Kaserer et al. 12); medianas de 88 e 69 meses (Schilling et 

al. 51); cinco a 78 meses e mediana de 38,7 meses (Weber et al. 94); zero a 15 anos, 

mediana de dois anos (Szinnai et al. 48); três a 161 meses, média de 55,8 meses 

(Brauckhoff et al. 64); entre outros. Deve-se considerar que, quando as perspectivas 

para sobrevida são razoáveis, torna-se mais difícil a identificação de seus fatores 
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prognósticos, principalmente se as amostras para estudo são pequenas. 6 No presente 

trabalho, quando as análises estatísticas não proporcionaram resultados confiáveis 

devido ao pequeno número de eventos correlacionados, os dados foram suprimidos. 

Da mesma forma, a análise estatística multivariada dos aspectos clinicopatológicos 

analisados não pode ser realizada. Foi aplicada regressão logística através de 

programa computadorizado apropriado, sem sucesso.  

Dos 37 pacientes estudados, 16 (43,2%) tinham até 30 anos de idade e 23 

(62,1%) até 40 anos ao diagnóstico de CMT. Média etária foi calculada em 33,24 

anos e mediana em 33 anos. Entre os portadores de CMT-E, média etária foi 

calculada em 42 anos e, em 21,75 anos, para os portadores de CMT-F. Contribuiu 

para esta significativa diferença (p < 0,0001) a prática do rastreamento, cuja média 

etária dos pacientes assim diagnosticados foi calculada em 20,61 anos, observando-

se que oito, de 13 pacientes, contavam com no máximo 20 anos de idade e, apenas 

dois indivíduos, mais que 30 anos (32 e 36 anos) ao diagnóstico. Três casos 

familiares foram considerados “index” e suas idades ao diagnóstico foram 10, 33 e 

37 anos, com média de 26,7 anos.  

Em outros estudos desenvolvidos em nosso meio, inclusive com sobreposição 

de casos, foram observadas médias etárias de 36,17 anos ao diagnóstico (43,9 anos 

para esporádicos e 26,09 anos para casos familiares) 8 e 33,2 anos (46,4 anos para 

esporádicos e 23 anos para casos familiares). 69 No presente trabalho, médias etárias 

ao diagnóstico foram menores que as observadas na literatura.  Estas já foram 

calculadas em 50,5 anos em estudo de 1996, 7 conduzido com pacientes atendidos 

em período prévio à introdução de programas de rastreamento; em 43,4 anos, sendo 

52,3 anos para casos esporádicos e 29 anos para familiares; 9 em 44 anos; 11 em 38 
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anos, sendo 47,3 anos para portadores de CMT-E e 29,1 anos para portadores de 

CMT-F; 10 em 58 anos para casos esporádicos e 32 para familiares; 12 em 38,7 anos, 

sendo 43,7 para pacientes esporádicos e 34,3 para familiares; 94 em 49,7 anos; 6 em 

42 anos; 15 em 47,6 anos para casos esporádicos, 35,6 para vinculados à NEM2A, 

34,6 para casos familiares isolados e 30,5 para vinculados à NEM2B; 17 entre outros 

exemplos. Faz-se pertinente, porém, considerar diferenças de proporções entre as 

formas familiares e esporádica da doença e os períodos de desenvolvimento dos 

estudos (prévios ou não à introdução de programas de rastreamento), além das 

dimensões das amostras e critérios de inclusão dos pacientes.  

Não foram observadas correlações estatísticas entre faixas etárias ao 

diagnóstico (A a E, especificadas na seção “Métodos”) e evoluções clínicas (cura e 

persistência ou recidiva) (p = 0,1255, Tabela 27), e condições clínicas finais (VSD, 

VCD e MCD) (p = 0,1498, Tabela 19) ou entre médias etárias para cada grupo 

quanto às mesmas condições clínicas finais (p = 0,5844). Ressalta-se que o pequeno 

número de casos em cada faixa etária estipulada fez com que os resultados obtidos 

fossem utilizados com reserva, embora observações semelhantes, talvez pela 

heterogeneidade da amostra, tivessem sido feitas quando os pacientes foram alocados 

sob faixas etárias mais amplas. Observou-se que os 10 pacientes cujos diagnósticos 

haviam sido realizados quando os mesmos contavam com até 20 anos de idade 

encontravam-se vivos ao final dos seguimentos, embora quatro estivessem doentes, 

perfazendo 60% de vivos sem doença ao final dos seguimentos, enquanto que 50% 

daqueles com 51 anos ou mais ao diagnóstico encontravam-se em situação 

semelhante. Entre os pacientes que faleceram, dois tinham entre 21 e 30 anos aos 

diagnósticos (33,3% de grupo de seis pacientes), um contava com idade entre 41 e 50 
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anos (10% de grupo de 10 pacientes) e um com 65 anos (25% de grupo de quatro 

pacientes com 51 anos ou mais). Nenhum dos seis indivíduos com idades entre 21 e 

30 anos ao diagnóstico curou-se. Entre os 23 pacientes com até 40 anos de idade ao 

diagnóstico, 10 (43,5%) encontravam-se vivos e sem doença ao final dos 

seguimentos, proporção não muito maior à observada entre aqueles com 41 ou mais 

anos de idade ao diagnóstico de CMT (35,7%) (Tabela 19).  

Já se observou 1,77 diferença significativa na sobrevida geral entre pacientes 

com menos de 40 anos e com 40 ou mais anos de idade, assim também como maior 

risco de óbito pela doença entre indivíduos com mais de 60 anos de idade ao 

diagnóstico. 95 Gilliland et al. 7 associaram decréscimo de sobrevida ao aumento de 

idade ao diagnóstico de CMT, em estudo com mais de 500 portadores da neoplasia. 

Outros estudos 6, 9-11,48, 159 também correlacionaram idade e prognóstico, com 

prejuízo para faixas etárias progressivamente mais avançadas. A esses se incluem, 

inclusive, dois trabalhados 8,69 também desenvolvidos no Hospital das Clínicas da 

Faculdade de Medicina da USP e com pacientes comuns aos três estudos. Brauckhoff 

et al., 64 porém, ao estudarem portadores de CMT NEM2B, observaram que, quando 

não curados, ocorreu significativa redução nas taxas de sobrevida em pacientes com 

12 ou menos anos de idade ao diagnóstico, quando comparados com aqueles cujas 

idades eram superiores aos 12 anos ao diagnóstico, sugerindo presença de possíveis 

processos patológicos adicionais no primeiro grupo. 

No presente estudo, observou-se acometimento de 1,85 mulheres para cada 

homem afetado (Tabela 4). Tendência a maior acometimento de indivíduos do sexo 

feminino, mesmo que discreta, também foi observada na grande maioria dos 



 168

trabalhos consultados e que consideraram essa variável em suas análises. 1,6-

12,15,69,88,159  

Não se obteve significância estatística ao se comparar gêneros e evoluções 

clínicas (Tabelas 19 e 27). Entretanto, 61,5% dos homens tratados (oito de 13 

pacientes) encontravam-se vivos e sem doença ao final dos seguimentos, contra 

29,2% das mulheres (sete de 24 pacientes), em proporção calculada em 1,22 homens 

curados para cada mulher em situação clínica semelhante (Tabela 14). As proporções 

entre os gêneros para recidiva (4:1) e persistência neoplásicas (3,25:1), também 

favoreceram os pacientes do sexo masculino (Tabela 13). Talvez sejam observações 

decorrentes da menor proporção de pacientes masculinos com metástases cervicais 

(38,5%, contra 66,7% entre as mulheres), como também menor proporção de homens 

Estádio IV (38,5%, contra 54,2% entre as mulheres) à admissão. Em estudos 

consultados, porém, pacientes do sexo feminino apresentaram maiores taxas de 

sobrevida, 1,6-11, 159 inclusive quando comparados com homens afetados por 

neoplasias de estádios semelhantes, 1 e menor risco de progressão da doença. 95  

Ainda não se conseguiu explicar o que levaria à diferença prognóstica quanto ao 

gênero. Ellenhorn et al. 77 também não observaram influência do gênero nas 

evoluções clínicas.  

A clássica relação de cerca de 75% de casos esporádicos para 25% de casos 

familiares tende a modificar-se. Contribuem para o processo a introdução do 

diagnóstico genético, que deve ser empregado mesmo nos pacientes em quem não 

existam suspeitas clínicas de doença familiar, além da popularização de programas 

de rastreamento, com busca ativa de acometidos entre familiares diretos de casos 
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“index”. Grandes famílias de acometidos por mutações no RET também contribuem 

para o aumento da proporção de casos familiares.  

Foram estudados 56,8% de casos esporádicos, 40,5% de CMT NEM2A, apenas 

um caso de CMT NEM2B (2,7%) e nenhum acometido pela forma isolada do 

carcinoma medular familiar (Tabela 8). Quinze casos foram diagnosticados nos seis 

anos que antecederam o término da pesquisa (fevereiro de 2005), quatro casos entre 

seis e oito anos, três casos entre oito e 10 anos e 15 casos foram diagnosticados em 

momento que antecedeu em mais de 10 anos o término do estudo. De 13 pacientes 

diagnosticados por rastreamento, 12 tiveram seus diagnósticos realizados nos últimos 

seis anos.  

Kameyama e Takami 17 observaram 634 pacientes tratados até 1996 e 271 

tratados até 2002, sem sobreposição de casos. Entre os dois períodos, notou-se 

redução da proporção de casos esporádicos em relação aos familiares, redução, 

porém, de apenas 1,4%. Foi observado, no segundo grupo, menor média etária ao 

diagnóstico, como também importante participação do diagnóstico genético, em 

detrimento dos diagnósticos de casos familiares através da presença de tumores 

cervicais, dosagens séricas elevadas de CT ou sintomas sistêmicos. 

Não foi comprovada participação da forma clínica de CMT na evolução ou 

condição clínica final (Tabelas 23 e 27). Entre os casos esporádicos, 38,1% (oito 

casos) obtiveram cura, observada em 43,7% (sete pacientes) dos casos familiares, e 

14,3% faleceram (três casos), contra 6,3% (um caso) entre os pacientes familiares, 

diferenças sem significância estatística (p = 0,8025). Sessenta e dois por cento (13 

casos) dos pacientes esporádicos apresentaram persistências ou recidivas de suas 

neoplasias, enquanto 56,3% dos casos familiares (nove pacientes) assim o fizeram. 
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Não houve diferença significativa entre os dois grupos, quanto às evoluções (p = 

0,7285), com risco relativo de persistências ou recidivas apenas 1,10 vezes maior 

para os pacientes esporádicos, em relação aos familiares. Observou-se também, como 

citado anteriormente, que a diferença entre médias etárias ao diagnóstico foi 

estatisticamente significativa entre os dois grupos, mas sem influência prognóstica. 

As proporções de afetados por metástases linfonodais cervicais e pacientes 

classificados como Estádio IV foram semelhantes entre os grupos (Tabela 12). Já, 

títulos médios de CT basal ao diagnóstico foram muito distintos entre pacientes 

esporádicos e familiares, porém sem diferença estatística também (p = 0,1446), uma 

vez que a variabilidade de valores foi imensa, com desvios padrões calculados em 

valores bastante superiores aos das médias.  

Estudos 1,9,10 são enfáticos quanto às diferenças prognósticas relativas às 

formas clínicas do carcinoma medular, favorecendo formas vinculadas à NEM2A, 

incluindo trabalho 69 também desenvolvido no Hospital das Clínicas da Faculdade de 

Medicina da USP e com pacientes comuns ao nosso estudo.  Já foram observadas 

maiores taxas de sobrevida entre pacientes portadores de carcinomas medulares 

vinculados à NEM2A, quando comparados a pacientes esporádicos, com risco 

relativo de óbito pela doença calculado em 7,74 a favor dos casos NEM2A. 1 

Ellenhorn et al., 77 no entanto, não observaram evoluções distintas entre pacientes 

familiares e esporádicos, quando já portadores de doença metastática cervical, assim 

também como não o fizeram Hyer et al. 11 Talvez as vantagens prognósticas dos 

pacientes tratados por CMTs NEM2A residam na oportunidade de diagnóstico mais 

precoce, o quê não ocorreu significativamente entre os nossos casos, inclusive 

quando diagnosticados através de rastreamentos. 
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Apenas três pacientes foram diagnosticados através de USG cervical de rotina, 

o quê reduziu a confiabilidade de análises estatísticas correlatas. Os três casos 

provieram de consultório privado, onde a maioria dos portadores de tumores 

tireóideos é assintomática e comparece em função da realização de exames de rotina 

(“check up”). Uma paciente já apresentava metástases linfonodais cervicais e invasão 

vascular por tecido neoplásico, encontrando-se viva e com doença bioquímica ao 

final do seguimento. As duas outras pacientes encontravam-se vivas e sem doença. 

Caracterizaram-se por casos esporádicos e seus tumores primários foram estadiados 

como T1. Acredita-se que diagnósticos de neoplasias da tireóide através de USG de 

rotina tendam a aumentar, da mesma forma que diagnósticos de CMT-Fs através de 

programas de rastreamento. Em nosso estudo, análises estatísticas não demonstraram 

vantagens prognósticas na prática deste último quanto às condições clínicas finais (p 

= 0,4820), no entanto, observou-se que o mesmo pode oferecer tendência ao 

favorecimento das evoluções clínicas. Taxa de cura entre os pacientes rastreados foi 

calculada em 53,8%, contra 33,3% entre aqueles cujos diagnósticos de CMT foram 

realizados por outros meios. Uma paciente pertencente ao grupo de rastreados, 

porém, já apresentava doença avançada e inoperável ao diagnóstico, sendo 

responsável pelos 7,7% de taxa de óbito entre os integrantes desse grupo. Três casos 

familiares (dois NEM2A e um NEM2B) constituíram casos “index” (casos 13, 34 e 

37). Eram duas mulheres (33 e 37 anos) e um menino de 10 anos, todos com exames 

físicos cervicais iniciais positivos e Estádio IVA. Uma paciente curou-se após a 

operação inicial, mas evolui com recidiva neoplásica e, ao término do seguimento, 

encontrava-se viva e com doença, como os outros dois pacientes. 
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 A grande vantagem da prática do rastreamento é o diagnóstico de acometidos 

sob estádios clínicos precoces, permitindo cura próxima a 100%. 9,10 Ezabella 8 

relatou diferença estatística marginal entre proporções de rastreados curados (40%) e 

casos “index” familiares curados (14,3%).  

Em 75,7% dos pacientes, nódulos tireóideos já eram palpáveis ao diagnóstico 

de CMT e 29,7% já contavam com metástases linfonodais cervicais palpáveis. Foram 

caracterizados, portanto, 30 pacientes (81,1%) com exames físicos cervicais iniciais 

positivos. São resultados próximos aos observados por Weber et al. 94 que relataram 

75% de nódulos tireóideos palpáveis e 14% de adenomegalias cervicais metastáticas 

entre 36 pacientes diagnosticados. Em 162 pacientes atendidos entre 1949 e 1998, 

Hyer et al.11 contabilizaram 91% de acometidos por tumores cervicais palpáveis ao 

diagnóstico de CMT. Entre casos esporádicos, 74,2% foram admitidos em vigência 

de tumores tireóideos, presente em 41,3% dos casos familiares, segundo relato de 

Kebebew et al. 10 No presente estudo, 90,5% dos casos esporádicos já contavam com 

nódulos tireóideos e/ou adenomegalias metastáticas cervicais ao diagnóstico de 

CMT, enquanto 68,8% dos casos familiares os apresentavam (Tabela 12). Saad et al., 

1 em publicação sobre estudo de 161 pacientes, relataram presença de nódulos 

tireóideos em 93,6% e adenopatias cervicais em 52% dos portadores de CMT-E, 

enquanto 48,4% e 9,7% dos pacientes CMT NEM2A já apresentavam nódulos 

tireóideos e adenomegalia cervical, respectivamente, aos exames físicos iniciais. 

Somente cinco pacientes caracterizados como CMT NEM2B participaram do 

trabalho, sendo que todos já apresentavam nódulos tireóideos palpáveis e, três, 

adenomegalias cervicais. Já se afirmou que pacientes com CMTs palpáveis 

frequentemente apresentam metástases linfonodais cervicais. 63  
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Exame físico inicial positivo foi caracterizado como fator prognóstico negativo 

quanto à condição clínica final (p = 0,0017, Tabela 20). Os sete pacientes que não 

apresentavam tumores primários e/ou metastáticos cervicais palpáveis, encontravam-

se vivos e sem doença ao final dos seguimentos, contra 26,7% (oito de 30 pacientes) 

entre aqueles cujos exames físicos cervicais iniciais foram positivos (Tabela 20). 

Todos os pacientes, portanto, cujas neoplasias persistiram ou recidivaram e que 

evoluíram vivos e com doença, ou faleceram, já apresentavam evidências clínicas de 

CMT à admissão (Tabelas 13 e 14). Todos aqueles que evoluíram com doença ativa 

evidente clínica e/ou imagenológica (13 pacientes) também foram caracterizados 

como portadores de exame físico inicial positivo.  

Presença de sintomas ou sinais de CMT ao diagnóstico da neoplasia também 

constituiu fator prognóstico negativo em análise univariada de Kebebew et al. 10 

Talvez pelos achados clínicos aos exames físicos serem operador-dependentes, 

outras publicações consultadas não utilizaram esta variável em análises prognósticas.  

Prontuários médicos de apenas sete pacientes (cinco CMT-E e dois CMT 

NEM2A), ou 18,9% da casuística, faziam referências a sintomas sistêmicos (diarréia 

e/ou emagrecimento) ao diagnóstico de CMT, embora rubor facial e Síndrome de 

Cushing também possam ser manifestações correlatas. Diarréia já foi relatada por 

28,8% dos pacientes esporádicos e por 6,5% dos pacientes familiares. 1  Dores 

ósseas, rubor facial e/ou diarréia já foram observados em 10,3% dos casos estudados, 

10 associados, em pacientes esporádicos, à identificação de metástases a distância. Os 

mesmos sintomas foram relatados por 6,5% dos pacientes familiares do mesmo 

estudo.  
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Ocorrência de sintomas sistêmicos foi caracterizada como fator prognóstico 

pertinente à condição clínica final (p = 0,0288, Tabela 20). Entre os sete pacientes 

que os referiam, quatro apresentavam metástases linfonodais cervicais e, entre estes, 

encontrava-se o único paciente em quem se caracterizou metástase distante à 

admissão. Dos quatro pacientes que faleceram, três referiam sintomas sistêmicos ao 

diagnóstico de CMT.  

Sobrevida global já foi caracterizada como significativamente menor, sob 

análise univariada, entre os pacientes com diarréia, 1 embora não se tenha observado 

significância desta variável à análise multivariada. Em outra publicação, 10 todos os 

pacientes esporádicos com sintomas sistêmicos haviam sido classificados como 

Estádio IV e faleceram no decorrer dos seguimentos. 

Em apenas um paciente relatou-se presença de metástase a distância (arco 

costal) ao diagnóstico de CMT. É provável que existissem outros casos, 

subestimados, talvez, pela não realização de exames rotineiros de imagem em órgãos 

comumente afetados por metástases distantes. No entanto, metástases hepáticas e 

pulmonares de CMT podem ser miliares e nem sempre se fazem notar em exames de 

imagem convencionais. 10,63 Embora o paciente em questão tivesse falecido pela 

neoplasia, a presença de metástase a distância, ao diagnóstico de CMT, não obteve 

relevância prognóstica à analise estatística, quanto à condição clínica final (p = 

0,1081, Tabela 22), contrariando a experiência de outros autores. 9,11, 95  

Taxas de metástases a distância já foram relatadas entre 11,5% a 20% dos 

casos, à admissão. 1,9,11,88 Segundo experiência de Kebebew et al., 10 praticamente 

todos os pacientes com títulos sérios marcadamente elevados de CT após tratamento 

cirúrgico apropriado, apresentavam metástases a distância. No presente estudo, de 11 
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pacientes que permaneceram após o tratamento operatório inicial com calcitonemias 

100 vezes maiores que os limites superiores de referência, seis evoluíram com 

metástases a distância, observadas em mediastino, pulmões, fígado, cavidade 

abdominal, ossos do ombro e fêmur. Outros autores correlacionaram a presença de 

metástases a distância ao diagnóstico a risco quatro vezes maior de óbito, mas sem 

relação com sobrevida livre de doença. 95 Sua influência sobre curvas de sobrevida 

foi observada também por Hyer et al. 11 

As modalidades terapêuticas empregadas não foram analisadas como fatores 

prognósticos em nosso estudo. Dos 37 pacientes revistos, apenas três (casos 3, 9 e 

18) foram submetidos à totalização de tireoidectomias em segundo tempo operatório, 

uma vez que os diagnósticos de CMT haviam sido realizados por análises 

anatomopatológicas após os procedimentos cirúrgicos iniciais. Os pacientes relativos 

aos casos 3 e 9 encontravam-se vivos e sem doença ao final dos seguimentos, embora 

este último não retornasse ao ambulatório desde outubro de 1990, após seguimento 

de 67 meses. A paciente relativa ao caso 18 foi submetida a terceiro procedimento 

operatório para re-exploração cervical. Também perdeu seguimento clínico, após 84 

meses de acompanhamento, e portava doença bioquímica no último retorno 

ambulatorial. Com exceção de um único artigo 62 consultado, os autores são 

unânimes com relação à indicação de tireoidectomia total para tratamento de CMT. 

Os pacientes correspondentes aos casos 8 e 24 foram submetidos a ressecções 

parciais de suas neoplasias por serem considerados, no decorrer do tratamento 

operatório, casos inoperáveis. Os mesmos casos 3 e 9, citados anteriormente, também 

não foram submetidos a nenhum tipo de tratamento das cadeias linfonodais cervicais, 

talvez por ausência de padronização de condutas à época de seus tratamentos. Três 
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outros pacientes (casos 28, 33 e 31) de nove, 14 e 16 anos, rastreados e portadores de 

CMTs NEM2A de 6 mm, 5 mm e 1 mm  de diâmetro respectivamente, sem suspeitas 

de metástases linfonodais cervicais e com dosagens séricas basais de CT dentro dos 

limites da normalidade, foram submetidos somente à tireoidectomia total, certamente 

por se tratarem de pacientes jovens, assintomáticos, com calcitonemias basais dentro 

dos limites da normalidade e seus procedimentos operatórios terem sido 

considerados como pré-sintomáticos. Encontravam-se vivos e sem doença ao final da 

pesquisa, apesar de curtos períodos de seguimento (média de 41,7 meses).  Dezenove 

pacientes (51,4%) foram submetidos aos esvaziamentos central e lateral bilateral, 

sendo 10 destes indivíduos estadiados como N0, após análise anatomopatológica de 

suas peças operatórias. Doze pacientes (32,4%) foram submetidos a outras 

modalidades de esvaziamentos cervicais, entre os quais 10 já apresentavam 

metástases linfonodais. Desta forma, a ausência de uniformidade de condutas 

cirúrgicas, em vigência de quadros clínicos muito distintos, não permitiu análise 

fidedigna da participação do tipo de tratamento operatório no prognóstico destes 

pacientes. Deve-se lembrar, porém, que terapias operatórias para o CMT devem 

englobar toda a neoplasia com obtenção de margens cirúrgicas livres de tumor, que o 

CMT não responde razoavelmente a terapias adjuvantes e que a propensão ao 

desenvolvimento de metástases cervicais é grande, com influência negativa sobre o 

prognóstico, como fortes argumentos à indicação da dissecção linfonodal eletiva, 

tanto para estadiamento, como para fins terapêuticos. 6 A incompleta ressecção 

cirúrgica da neoplasia já foi associada a comprometimento prognóstico em outras 

publicações. 9-11,77,95 
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Terapia complementar foi indicada para apenas quatro pacientes, todos em 

estádios avançados. O caso 12 evoluiu com doenças cervical, mediastinal e hepática, 

diagnosticadas 80 meses após o tratamento operatório inicial. Foi submetido a re-

exploração cervical e tratamento quimioterápico e seguia em acompanhamento 

clínico de 124 meses ao término da coleta de dados.  Os três outros pacientes (casos 

16, 22 e 24) faleceram pela doença após 88, 14 e 16 meses de seguimento, 

respectivamente. O paciente relativo ao caso 16 evoluiu com doença cervical 

inoperável, após oito meses do tratamento operatório inicial, seguida de metástases 

distantes em diversos sítios e sendo submetido a radioterapia em ombro. O paciente 

relativo ao caso 22 já apresentava metástases distantes ao diagnóstico de CMT. 

Evoluiu com metástases mediastinais e foi submetido a radioterapia externa. O 

último paciente foi considerado como inoperável ao procedimento cirúrgico inicial e 

logo evoluiu com neoplasias mediastinal e pulmonar, sendo submetido a tratamento 

quimioterápico, sem sucesso. Não pareceu sensato o estudo do valor prognóstico do 

emprego de terapias complementares. 

Doze pacientes (32,4%) apresentavam neoplasias primárias menores que 15 

mm em seus maiores diâmetros e, 23 (62,2%), neoplasias primárias maiores ou 

iguais a 15 mm em seus maiores diâmetros. Laudos anatomopatológicos referentes a 

dois casos não continham os diâmetros das lesões. Observou-se, portanto, que mais 

de 60% dos casos apresentavam tumores primários, provavelmente, passíveis de 

palpação (Tabela 6), considerando-se, arbitrariamente, tal medida como limite para a 

percepção de lesões tireóideas ao exame físico, embora os prontuários de 28 

pacientes referissem presença de nódulos palpáveis. Dos 23 pacientes com neoplasias 

maiores ou iguais a 15 mm de diâmetro, 16 (69,6%) já apresentavam metástases 
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linfonodais cervicais, enquanto que cinco (41,7%) já as portavam entre os 12 

pacientes cujos tumores primários eram menores que 15 mm em seus maiores 

diâmetros, contando com lesões de 6, 9, 10, 12 e 13 mm. Portanto, entre os 21 

(56,8% de todo o grupo) portadores de metástases linfonodais cervicais, apenas cinco 

(23,8% de 21) portavam tumores primários menores que 15 mm. Os três pacientes 

cujos tumores alcançavam até 5 mm em seu maior diâmetro encontravam-se vivos e 

sem doença ao final dos seguimentos. Quarenta e cinco por cento (quatro de nove 

pacientes) cujos tumores eram maiores que 5 mm, mas menores que 15 mm, 

evoluíram com doença ativa, contra quase 74% (17 de 23 pacientes) cujos tumores 

eram maiores ou iguais a 15 mm em seus maiores diâmetros. Entre os pacientes que 

faleceram, três haviam sido tratados por neoplasias primárias maiores que 30 mm e, 

o outro, por neoplasia de 15 mm em seu maior diâmetro (Tabela 21), todos já 

apresentando doença metastática cervical. Através de testes estatísticos, foi 

demonstrada significância de faixas de diâmetros das neoplasias primárias nas 

evoluções clínicas (cura e persistência ou recidiva, p = 0,0249, Tabela 27), porém, 

apenas tendência à sua participação nas condições clínicas finais (p = 0,0502, Tabela 

21). 

Scopsi et al. 95 correlacionaram progressivos diâmetros neoplásicos a maiores 

riscos de óbito, embora não tivessem notado correlação entre medidas tumorais e 

sobrevida livre de doença. Modigliani et al. 9 associaram maiores taxas de sobrevida a 

diâmetros neoplásicos inferiores a 10 mm. Correlações entre dimensões do tumor 

primário e evoluções também foram observadas por outros autores, 11 mas Tavares, 

69 por sua vez, não observou correlação entre dimensões tumorais primárias e 

distribuição de metástases cervicais, bem como com resultado terapêutico.  
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Multicentricidade tumoral foi observada em 21 casos (60%). Destes, apenas 

seis foram classificados como casos esporádicos, correspondendo a 28,6% do grupo 

de CMT-E. Da mesma forma, hiperplasia de células “C” foi predominante entre os 

casos familiares (75%), sendo observada em apenas três casos (14,3%) esporádicos 

(Tabela 12). Laudos anatomopatológicos de 11 pacientes, entre os quais três casos 

eram familiares, não continham observações relativas à presença de HCC.  

Kaserer et al. 12 notificaram presença de hiperplasia de células “C” 

concomitante à neoplasia em 71% dos CMT-Es estudados e 100% de concomitância 

entre os casos familiares do grupo. Observaram correlação inversa entre diâmetro 

neoplásico e quantidade de células “C” no parênquima glandular, o que indicaria que 

a HCC pode regredir em vigência do crescimento do CMT-E. Sugeriram que, nos 

casos esporádicos, o estímulo inicial para o desenvolvimento de HCC parece 

diminuir com o crescimento da neoplasia e produção de maiores quantidades de 

calcitonina, em contraste com pacientes portadores de doença familiar, onde a 

proliferação de focos de células “C” parece ser independente do crescimento 

neoplásico e comportar-se como neoplasias primárias, justificando, inclusive, a 

presença freqüente de multicentricidade tumoral. Esta foi identificada em 8,8% dos 

casos esporádicos e em 81,3% dos familiares por estes autores e em 19% dos casos 

esporádicos e em 90% dos casos familiares estudados por Weber et al., 94 dados 

semelhantes aos observados no presente estudo. Scoposi et al. 95 a identificaram em 

25% de 76 casos esporádicos e Saad et al. 1 observaram 31,6% e 94,4% de 

multifocalidade entre casos esporádicos e familiares, respectivamente.  
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Multicentricidade tumoral e hiperplasia de células “C” não foram 

caracterizadas como fatores prognósticos relevantes à evolução ou condição clínica 

final (Tabelas 21 e 27), assim também como observaram outros autores. 11, 69,95 

Extensões neoplásicas para a cápsula tireóidea, para estruturas adjacentes à 

glândula e para estruturas angiolinfáticas foram observadas em 35,1%, 13,5% e 

40,9% dos casos, respectivamente, embora 22 laudos anatomopatológicos não 

fizessem considerações a esse último aspecto (Tabela 6). Dos 13 pacientes cujos 

tumores atingiam a cápsula da tireóide, 11 apresentavam metástases linfonodais 

cervicais. Extensões para a cápsula da glândula ou tecidos adjacentes não 

dependeram dos diâmetros dos respectivos tumores, observando-se lesões primárias 

com 10 mm, 13 mm e 15 mm já com extensões capsulares. Invasões capsulares e 

para estruturas adjacentes à glândula já foram relatadas em 51% e 22,5% 

respectivamente 95 e em 23% 11 e 17,2% 6 como extensões extraglandulares.  

As três variáveis clinicopatológicas acima puderam ser estatisticamente 

correlacionadas com as condições clínicas finais, especialmente os dados relativos à 

extensão neoplásica para tecidos adjacentes à tireóide (p = 0,0024, Tabela 21). 

Nenhum paciente com tal característica curou-se, embora um tenha evoluído com 

recidiva após cura pós-operatória. Entre os quatro indivíduos que faleceram, três 

portavam tumores com extensões para além da glândula. Entre os 13 pacientes cujos 

tumores atingiam a cápsula tireóidea, apenas dois (15,4%) evoluíram sem doença, 

três (23,1%) faleceram e os demais estavam vivos, mas com doença, ao final dos 

seguimentos clínicos. Entre os 13 pacientes cujas neoplasias não avançavam sobre 

estruturas angiolinfáticas, nove (69,2%) encontravam-se vivos e sem doença ao final 

dos seguimentos, contra um paciente (11,1%) entre nove acometidos por extensões 
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vasculares. Em um paciente que faleceu, extensões vasculares foram observadas, 

porém os outros três que evoluíram da mesma forma não contaram com notas a este 

respeito em seus prontuários médicos. Ao final dos seguimentos, 77,8% (sete de 

nove pacientes) daqueles com extensões neoplásicas vasculares estavam vivos, mas 

com doença, enquanto que apenas 30,8% (quatro de 13 pacientes) assim se 

encontravam entre aqueles sem extensões vasculares caracterizadas. (Tabelas 13, 14 

e 21). 

Infiltração de tecidos adjacentes à glândula tireóide pelo tumor já foi 

associada a riscos relativos de progressão da doença e óbito de 4,6 e oito vezes, 

respectivamente, em relação àqueles com cápsula intacta, variável esta considerada 

como fator prognóstico negativo de maior relevância em estudo. 95  Nenhum paciente 

portador de doença extraglandular evoluiu com cura bioquímica, em casuísticas de 

Gimm et al. 88 e Weber et al. 94 e a variável também foi considerada como fator 

prognóstico de sobrevida em estudo com 499 casos de CMT, onde, de sete pacientes 

que faleceram entre 21 portadores de CMT NEM2B, seis portavam neoplasias 

primárias Estádio T4 e, portanto, com invasão de estruturas adjacentes à glândula. 64 

Presença de substância amilóide junto ao tumor primário foi observada em 

56,8% dos espécimes estudados (Tabela 6). Saad et al. 1 a identificaram em 90,4% de 

94 pacientes, Scopsi et al., 95 em 78% de 109 casos esporádicos analisados, enquanto 

Kaserer et al. 12 a identificaram em 34% dos casos estudados. Sua presença, ou 

ausência, não interferiu nas condições clínicas finais dos pacientes estudados no 

presente trabalho (p = 0,8979, Tabela 22). As proporções entre os dois grupos foram 

semelhantes quanto às possíveis formas de evolução clínica (p = 0,7285, Tabela 27), 

embora a ausência de substância amilóide já tenha sido associada a maior risco de 
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progressão do CMT. 95,160 Outros preditivos histológicos de sobrevida ou bom 

prognóstico já foram caracterizados como ausência de desmoplasia no estroma 

tumoral, 12 ausência de necrose tumoral, maior proporção de células neoplásicas 

coradas por CT à IH, ausências de células oxifílicas e padrão arquitetural escamoso, 

159 mas não foram analisados em nosso estudo. 

Metástases linfonodais cervicais foram identificadas em 21 pacientes 

(56,8%), com 47,6% de extensão da neoplasia para além dos limites linfonodais 

(Tabela 7). Entre 23 pacientes com tumores primários potencialmente palpáveis, ou 

maiores ou iguais a 15 mm de diâmetro, 16 (69,6%) apresentavam metástases 

cervicais, porcentagem inferior à observada por Tissel et al. 67 (cerca de 90%). Ao se 

considerar notas referentes aos exames físicos iniciais dos pacientes, 28 contavam 

com nódulos tireóideos palpáveis à admissão, entre os quais 19 (67,9%) já 

apresentavam metástases linfonodais cervicais à análise anatomopatológica de seus 

produtos operatórios. Entre os 12 pacientes com tumores menores que 15 mm de 

diâmetro, cinco (41,7%) já apresentavam metástases cervicais, sendo seis milímetros 

o menor diâmetro neoplásico primário associado à sua presença, neste grupo. Gimm 

et al. 88 observaram correlação positiva entre acometimento linfonodal e estádios “T” 

dos respectivos tumores primários e todos os pacientes portadores de neoplasias 

primárias Estádios T3 ou T4 exibiam metástases linfonodais, cuja presença não teve 

correlação com idade ou gênero. Observação semelhante foi realizada em nosso 

estudo, embora 15 pacientes, já com doença metastática, portassem tumores Estádios 

T1 ou T2, o quê, no entanto, inclui neoplasias com até 40 mm de diâmetro (ANEXO 

A). Em estudo de Weber et al., 94  todos os pacientes sem envolvimento de 

linfonodos cervicais, contaram com tumores primários estadiados como T1 ou T2. 
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Acometimento metastático de linfonodos cervicais já foi observado em 63% de 162 

casos, 11 em 16% de 50 casos de microcarcinomas (< 10 mm) medulares da tireóide, 

12 em 75% de 36 casos, 94 em 27,9% de 499 casos, 6 em 71,5% de 102 casos, 95 com 

77% de extensão além dos limites linfonodais e em 67% de 27 portadores de CMT-

E. 88 

Presença de metástases linfonodais cervicais foi caracterizada como 

importante fator prognóstico às condições clínicas finais dos pacientes estudados (p < 

0,0001, Tabela 22). Os quatro pacientes do grupo que faleceram as apresentavam e 

apenas dois casos (9,5% de 21 pacientes) portadores de acometimento metastático 

cervical foram curados. Entre os que evoluíram vivos, mas com doença, mais de 80% 

apresentavam metástases cervicais ao tratamento operatório inicial (Tabelas 14 e 22). 

Entre os pacientes inicialmente curados, 25% portavam metástases linfonodais, entre 

aqueles cujas neoplasias recidivaram, 60% as portavam, observadas em 94,1% entre 

aqueles cujos tumores persistiram (Tabela 13). Risco relativo de persistência ou 

recidiva foi calculado em 4,82 (intervalo de confiança: 1,72 a 13,51) para os 

portadores de metástases cervicais, em relação àqueles livres de acometimento 

linfonodal. Todos os indivíduos que evoluíram com evidências clínicas e/ou 

imagenológicas de neoplasias local e/ou a distância haviam sido caracterizados como 

portadores de pescoços positivos para metástases de CMT, ao estadiamento inicial.   

Acometimento metastático cervical já foi associado a riscos aumentados de 

progressão neoplásica e comprometimento prognóstico. 6,9-11,69,95 Seus efeitos 

negativos sobre evoluções clínicas aumentaram com bilateralidade e acometimento 

de linfonodos mediastinais. 11 Cura já foi observada em 89% de pacientes Estádio 

N0, em contradição a 30% entre aqueles já com metástases cervicais, diferença 
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estatisticamente significativa, 94 e Tavares 69 calculou a possibilidade de cura de 

doente sem metástase cervical como sendo 23,8 vezes maior que para portador de 

doença metastática. 

Extensão neoplásica para além dos limites linfonodais não se caracterizou 

como fator prognóstico, através de cálculos estatísticos (p = 0,3270, quanto às 

condições clínicas finais, Tabela 22), embora nenhum paciente que a tivesse 

apresentado estivesse curado ao final dos seguimentos. Tal aspecto foi observado em 

três pacientes falecidos e em 46,7% (sete de 15 pacientes) dentre aqueles que se 

encontravam com doença ativa ao término dos seguimentos (Tabelas 14 e 22). Um 

único paciente com extensões tumorais para além dos limites linfonodais curou-se 

após o procedimento cirúrgico inicial, porém sua neoplasia recidivou (Tabela 13). 

Saad et al., 1 por sua vez, não observaram comprometimento das taxas de 

sobrevida entre pacientes portadores de metástases cervicais, porém extensões 

neoplásicas para além dos limites linfonodais representaram sinais de mau 

prognóstico, como também observado por outros autores. 77 Scopsi et al. 95 não 

observaram associação desta variável com riscos aumentados de óbito ou progressão 

da neoplasia.  

 Mais da metade (51,5%) dos pacientes estudados foi classificada como 

Estádio IV, através do Sistema “TNM” (ANEXO A), indicando presença de 

neoplasias em estádios avançados de evolução (Tabela 7). Dois pacientes não 

puderam ser estadiados por ausência de dados para tal. Predomínio de pacientes 

admitidos em vigência de CMTs avançados não é exclusividade de nossa casuística. 

9,11,15,94 Somente o diagnóstico precoce pode inverter essa situação e este depende de 

programas factíveis de rastreamento e da busca ativa de portadores desta neoplasia 
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entre indivíduos com nódulos tireóideos. No entanto, observa-se que entre 13 

pacientes diagnosticados através de rastreamento, cinco já se caracterizaram como 

Estádio IV e uma paciente, entre três, cujos diagnósticos deram-se através de 

achados ultra-sonográficos, já como Estádio IV também, apesar da neoplasia 

primária ter sido classificada como T1. Henry et al. 73 observaram taxas de cura de 

100% entre 11 pacientes portadores de CMTs subclínicos, cujas suspeitas 

diagnósticas foram feitas a partir, somente, de dosagens séricas elevadas de 

calcitonina. As lesões primárias variaram de 1,2 mm a 9 mm de diâmetro e nenhum 

paciente apresentava doença linfonodal.  

Em nosso grupo, só faleceram pacientes classificados como Estádio IV, 

embora dois pacientes, casos 17 (T3N1bM0) e 36 (T1N1bM0), entre 18 Estádios IV, 

estivessem vivos e sem doença após quatro e sessenta meses de seguimento, 

respectivamente. A cura do primeiro caso, porém, foi determinada somente através 

de dosagem basal de CT sérica e a paciente, esporádica e de 34 anos ao diagnóstico, 

não retornava às consultas desde março de 1990. Doze pacientes Estádios I, II ou III 

(70,6% de 17) estavam vivos e sem doença ao final dos seguimentos e 72,7% (16 

entre 22 pacientes), cujos tumores persistiram ou recidivaram, haviam sido 

agrupados como Estádio IV. Portanto, quanto maior o estádio, menor a possibilidade 

de cura (Tabelas 13 e 14), dados respaldados por análises estatísticas que 

confirmaram a pertinência do Estadiamento TNM nas possíveis formas de evolução 

(p < 0,0001, teste Exato de Fisher) e condições clínicas finais (p = 0,0005, Tabela 

22), lembrando que o estadiamento não foi possível para dois pacientes.  

Autores consultados 1,7-10, 69,88 também puderam considerar o Estadiamento 

TNM como fator prognóstico bastante relevante, inclusive sobre outras variáveis 
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estudadas, validando esta forma de estadiamento para casos de carcinomas medulares 

da tireóide.  

Após o tratamento operatório inicial, 20 pacientes (54%) foram considerados 

como curados, por normalização de seus valores séricos de calcitonina (Tabela 9). 

Cinco pacientes (13,5% do grupo ou 25% entre os inicialmente curados) evoluíram 

com recidivas neoplásicas, a partir do sexto mês de normalização pós-operatória dos 

níveis séricos de CT. Dezessete pacientes (45,9%), portanto, mantiveram doença 

ativa após o tratamento inicial. Dez pacientes (45,5% entre os 22 com doença ativa) 

evoluíram somente com doença bioquímica, sem evidências clínicas ou 

imagenológicas de neoplasia e em 12 casos (54,5%) foram caracterizadas presenças 

de neoplasias persistente ou recidivante em região cervical e/ou metástases a 

distância (Tabela 11). Nenhum destes 22 indivíduos veio a curar-se posteriormente 

(Tabelas 13,14 e 26), apesar de re-operações ou terapias adjuvantes, dado compatível 

com experiências de outros autores. 77 Pellegriti et al. 15  observaram 44% de 

persistências após tratamento cirúrgico inicial (28 entre 63 pacientes). Dezoito 

(64,3% de 28) evoluíram com evidências imagenológicas de doença cervical e/ou a 

distância e cinco pacientes faleceram, todos com evidências imagenológicas de 

neoplasia, dados muito semelhantes aos observados por nós. Estádio clínico, estádio 

T patológico, estádio N patológico, porcentagem de linfonodos metastáticos e títulos 

basais de CT no pós-operatório foram fatores prognósticos para evolução com 

evidências imagenológicas de neoplasia.  15 

Ao final dos seguimentos do presente estudo, 15 pacientes (40,5%) 

encontravam-se vivos e sem doença, 18 (48,6%) encontravam-se vivos e com doença 

e quatro (10,8%) haviam falecido em decorrência do CMT. Entre 863 portadores de 
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CMT, Modigliani et al. 9 observaram 43% de cura após tratamento operatório inicial, 

com taxa de recidiva de 2,1% em todo o grupo e 4,9% entre os inicialmente curados. 

Dez por cento foi a taxa de óbito observada. Dos 492 pacientes não curados pela 

operação, 249 não apresentavam indícios outros de doença persistente que não títulos 

séricos elevados de CT. Gimm et al. 88 atribuíram elevados níveis séricos pós-

operatórios de CT à presença de doença linfonodal remanescente, embora a 

verdadeira incidência de metástases hematogênicas não pudesse ser determinada. 

Observaram também que maiores possibilidades de cura ocorriam através do 

primeiro tratamento operatório (56%). Kebebew et al. 10 relataram taxa de 38,3% de 

persistências neoplásicas após o tratamento cirúrgico inicial (total de 104 pacientes), 

os quais sobreviveram por um mês a até 23,7 anos. Weber et al. 94 observaram 44% 

de cura entre 36 pacientes, com recorrência imagenológica local identificada em 11% 

do grupo (quatro pacientes). Destes quatro pacientes, três foram re-operados e apenas 

um alcançou cura bioquímica. Metástases a distância foram diagnosticadas em 11% 

dos pacientes, no decorrer dos seguimentos. Dados, em sua maioria, também 

próximos aos observados por nós.  

Em vigência de doença ativa, a forma como esta se manifestou representou 

fator prognóstico quanto à possibilidade de óbito ou sobrevida (p = 0,0335, Tabela 

26). Dez pacientes evoluíram somente com evidências bioquímicas de CMT, ou seja, 

títulos séricos elevados de CT. Nenhum havia falecido até o final dos seguimentos. 

Entre os 12 pacientes que evoluíram com evidências clínicas e/ou imagenológicas de 

neoplasia cervical e/ou a distância, quatro faleceram (33,3%). Os óbitos foram 

notificados após 14, 16, 19 e 88 meses de seguimento clínico. Autores 95 observaram 

que 70% destes eventos ocorreram nos primeiros cinco anos do diagnóstico, como 
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resultado de neoplasias localmente agressivas. 77,95 Na presente amostra, os pacientes 

que faleceram contavam com neoplasias cérvico-mediastinais avançadas, além de 

metástases distantes em três casos. Entre pacientes portadores de doença ativa, 

autores 9 observaram sobrevida considerável (80,2% em cinco anos e 70,3% em 10 

anos), com 18,1% de óbitos em 10 anos.  

Calcitonemias basais e níveis séricos de CEA, tanto ao diagnóstico do CMT, 

como no decorrer das evoluções clínicas dos pacientes estudados, foram muito 

diversos e nem todos os pacientes contaram com tais controles laboratoriais. Onze 

pacientes não contaram com dosagens iniciais de CT sérica e, em 19, dosagens 

séricas de CEA não foram relatadas em momento inicial. Os níveis séricos basais 

iniciais de CT variaram de valores normais (três pacientes rastreados) a 2 240 vezes o 

limite superior laboratorial, com média de 138,6 vezes e desvio padrão e mediana 

calculados em 440,52 e 17,29 vezes, respectivamente. Tais valores indicaram 

variabilidade considerável, principalmente entre os pacientes com níveis bastante 

elevados do marcador. As mesmas considerações podem ser feitas para os títulos 

séricos iniciais de CEA, caracterizados por menor variabilidade, por sua vez. 

 Os três pacientes rastreados, que contaram com títulos séricos basais iniciais 

de CT dentro dos limites da normalidade, encontravam-se vivos e sem doença ao 

final de seus seguimentos. Outros dois pacientes apresentaram dosagens iniciais de 

CT até três vezes os limites laboratoriais. Um encontrava-se vivo e sem doença ao 

final do seguimento e, o outro, vivo e com doença cervical recidivada. Três 

pacientes, que ao final dos seguimentos encontravam-se vivos e sem doença, 

contaram com dosagens iniciais entre mais que três a 10 vezes os limites superiores, 

um com dosagem entre mais que 10 a 30 vezes e outro entre mais que 30 a 100 
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vezes. Os três pacientes que faleceram, e que haviam sido submetidos a dosagens de 

CT ao diagnóstico, as apresentaram entre mais que três a 30 vezes os máximos 

valores laboratoriais (4,11; 13,9 e 27,9 vezes). Os quatro pacientes que apresentaram 

dosagens iniciais de CT maiores que 100 vezes os máximos limites laboratoriais 

evoluíram com persistências tumorais, mas estavam vivos ao final dos seguimentos. 

Ao se analisar as faixas de valores séricos, observou-se que as proporções de vivos, 

mas com doença, ao final dos seguimentos, aumentaram com a progressão dos 

valores séricos iniciais do marcador (Tabelas 24 e 27). São dados que suportam a 

significância estatística (p = 0,0476, Tabela 27) observada ao se comparar os valores 

iniciais de CT sérica com as evoluções observadas (cura e recidiva ou persistência 

neoplásicas), embora os pacientes falecidos tivessem apresentado títulos iniciais de 

CT não tão elevados. 

No decorrer das evoluções clínicas, os 15 pacientes (41,7%) que 

permaneceram com níveis séricos de CT dentro dos limites da normalidade foram 

considerados como curados e não foram observadas evidências clínicas de doença 

presente. Dez pacientes (27,9%) evoluíram com níveis elevados em até 100 vezes os 

maiores limites laboratoriais e 11 (30,6%) os mantiveram em valores maiores que 

100 vezes. Destes últimos, nove apresentaram evidências clínicas ou imagenológicas 

de doença cervical e/ou a distância. Dos três pacientes que faleceram e que foram 

submetidos a dosagens séricas de CT, todos haviam evoluído com níveis maiores que 

100 vezes os máximos valores de referência. Testes para cálculos de significância 

estatística quanto às condições clínicas finais não puderam ser realizados para esta 

variável, devido à presença de freqüências nulas ou demasiadamente baixas, no 

entanto, sua repercussão prognóstica nos pareceu pertinente (Tabela 24). Um 
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paciente não contou com dosagens evolutivas de CT sérica, mas, em seu prontuário, 

observou-se referência a dosagem aumentada do marcador sob estímulo. Este 

paciente faleceu. 

 Saad et al. 1 notaram tendência significativa a elevados títulos séricos de CT 

basal em pacientes portadores de tumores avançados, Van Heerden et al. 90 

observaram excelente sobrevida a longo prazo entre pacientes com doença somente 

bioquímica e Ellenhorn et al., 77 por sua vez, observaram casos isolados, localmente 

avançados, com doença evidente e considerável sobrevida também a longo prazo. 

Estes mesmos autores não observaram correlação entre níveis absolutos de CT sérica 

e prognóstico, porém a sua não redução pós-operatória indicou comprometimento 

evolutivo. Outros autores 160,161 identificaram os níveis séricos pré e pós-operatórios 

de CT como elementos preditivos de evolução e observaram que todos os pacientes 

não curados apresentavam níveis séricos basais de CT elevados, em momento pré-

operatório, além da presença de neoplasia macroscópica e metástases cervicais. 161  

De 18 pacientes submetidos a dosagens iniciais de CEA, seis as apresentaram 

dentro dos limites de normalidade, apesar da presença de CMT, fatal em um dos 

casos, inclusive. Cinco pacientes apresentavam dosagens iniciais maiores que 10 

vezes o máximo limite laboratorial, com dois casos de cura neste grupo (Tabela 25). 

Em nenhum caso observou-se dosagem elevada deste marcador, tanto inicial, como 

evolutiva, sem outras evidências de neoplasia e em todos os casos em que tais 

valores encontravam-se elevados, doença bioquímica, no mínimo, foi identificada, 

como também observado por outros autores. 15 No entanto, nove pacientes que 

evoluíram com doença ativa, entre os 19 nos quais o marcador havia sido dosado, e 

sendo três com evidências clínicas e imagenológicas de neoplasia cervical e 
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metastática a distância, incluindo um caso de óbito, o fizeram em vigência de títulos 

séricos de CEA dentro dos limites da normalidade, tornando relativo, portanto, o 

valor negativo deste marcador. Não se pode correlacionar os valores séricos iniciais 

de CEA com condições clínicas finais, em função de elevado número de freqüências 

nulas ou baixas e não se observou correlação estatística entre valores relativos 

iniciais de CEA e evoluções clínicas (p = 0,4899, Tabela 27). Tal análise, porém, foi 

prejudicada pela não quantificação deste marcador sérico em muitos pacientes.  

Modigliani et al. 9 consideraram valores séricos pré-operatórios normais de 

CEA como preditores de cura e os correlacionaram com estádios patológicos. Já, 

Ezabella 8 não observou correlação estatística entre títulos séricos pré-operatórios de 

CT e CEA e número de linfonodos cervicais acometidos pelo CMT. 

As análises de sobrevida livre de doença e sobrevida global indicaram 

probabilidades de cura insatisfatórias, reduzidas com o decorrer do tempo de 

seguimento, especialmente no primeiro ano de acompanhamento clínico, quando a 

probabilidade de sobrevida livre de doença foi calculada em menos que 0,5. Já, as 

probabilidades de sobrevida global são altas, mesmo após anos de seguimento. O 

óbito mais precoce na presente casuística ocorreu após 14 meses do tratamento 

operatório inicial. Seguiram ocorrências aos 16, 19 e 88 meses de seguimento, com 

probabilidade de sobrevida de 0,83 aos 15 anos de seguimento (Tabelas 37 e 38, 

Gráficos 2 e 3). São dados compatíveis com os observados por outros autores. 

3,6,7,9,15,17,63, 77,159  
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6.2 VARIÁVEIS RELACIONADAS ÀS MARCAÇÕES IMUNO-

HISTOQUÍMICAS PARA METALOPROTEINASES 

 

 

A identificação, a partir de adequada compreensão do comportamento 

biológico dos tumores, de pacientes sob risco de persistência ou recidiva é essencial, 

inclusive para a adaptação de condutas terapêuticas aos fatores prognósticos 

identificados. Daí o esforço do presente trabalho, que tentou identificar novos fatores 

prognósticos que pudessem orientar os seguimentos clínicos de pacientes afetados 

pelo CMT, embora caracterizados como fatores histológicos e, portanto, pós-

operatórios, que não orientarão condutas terapêuticas iniciais. Segundo Kim et al., 41 

poderá ser possível a identificação de marcadores genéticos (oncogenes) que 

ofereçam informações prognósticas adicionais e prévias a qualquer tratamento 

empírico, ou seja, baseado em experiências anteriores com outros pacientes ou 

modelos estatísticos. 

Como já foi demonstrado, o prognóstico de pacientes acometidos pelo 

carcinoma medular da tireóide é muito variável, mesmo na presença de doenças 

cervical e/ou metastática evidentes. Variáveis clinicopatológicas talvez sejam 

suficientes para determinações de prognóstico, porém, a grande diversidade de 

possíveis evoluções clínicas nos obriga a buscar observações complementares. 

 A participação de metaloproteinases na carcinogênese vem sendo 

extensamente documentada, embora suas atividades e respectivas conseqüências 

ainda não tenham sido completamente elucidadas, apesar de serem enzimas 

conhecidas há mais de 30 anos. Não se pode deixar de inferir que o objetivo final de 
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linhas correlatas de pesquisa seja a contribuição, por menor que seja, ao 

desenvolvimento de modalidades terapêuticas que possam auxiliar a cura e o controle 

da progressão da doença, ou então, sob óptica mais realista e imediata, a seleção de 

candidatos a beneficiar-se de condutas terapêuticas mais agressivas e que demandem 

de maior atenção ao longo de seus seguimentos. No entanto, antes de se alcançar este 

objetivo final, a participação das enzimas em questão deve ser comprovada como 

pertinente ao comportamento biológico do câncer em órgão alvo.  

Apenas duas linhas de pesquisa 37,125 estudaram MMPs especificamente no 

carcinoma medular da tireóide, contando com 22 e 13 casos respectivamente, até a 

última revisão bibliográfica realizada em fevereiro de 2005. Outros estudos, por sua 

vez, também incluíram em suas linhas de pesquisa espécimes de CMT, mas em 

amostras pequenas, que exemplificaram a presença de MMPs em tecido tumoral, sem 

representatividade estatística, porém.  

Outros trabalhos 36,123-6,130,162-4 já demonstraram a presença das enzimas 

escolhidas para este estudo em tecido tireóideo, não necessariamente derivado de 

células “C”, enfatiza-se.  

Entre 23 espécimes de carcinomas da tireóide (papilíferos, foliculares e 

anaplásicos), 18 apresentaram expressões de mRNA relativo à MMP-2,  identificadas 

como intensas em fibroblastos adjacentes ou próximos às células neoplásicas, 

especialmente em linhas de invasão tumoral. Em adenomas foliculares não se 

observou marcação correspondente. 124 Entre várias MMPs (MMP-1, -2, -3, 7, -8, -9 

e -13) pesquisadas por Nakamura et al., 123 apenas MMP-2 foi identificada sob níveis 

significativamente elevados em espécimes de carcinomas papilíferos, quando 

comparados com adenomas foliculares e controles. Expressões IH de TIMP-1 e 
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MT1-MMP foram também marcadamente maiores nos tecidos neoplásicos. 

Expressões de outros possíveis marcadores (MT2-MMP, MT3-MMP e TIMP-2) 

foram menos relevantes. Imunomarcações para MT1-MMP e MMP-2 foram 

demonstradas tanto em células neoplásicas, como em células do estroma e colorações 

menos intensas ou ausentes foram observadas em parênquima normal. Forte 

atividade gelatinolítica estava presente em tecido tumoral, em menor intensidade no 

estroma adjacente às células neoplásicas e ausente em tecido normal, distribuições 

consistentes com as imunolocalizações das enzimas citadas e, portanto, com as 

atividades a elas atribuídas. 123 Em fibroblastos derivados de tireócitos, já se 

identificou presença de mRNA de MT1-MMP, assim como altos níveis de mRNA de 

MMP-2 em culturas celulares epiteliais altamente purificadas de tireóide humana, 

células derivadas de carcinomas tireóideos e, especialmente, fibroblastos derivados 

de tireócitos. Altos níveis de mRNA de TIMP-2 também foram identificados em 

todos os tipos celulares estudados, enfatizando seu possível papel nos processos de 

proliferação celular, além da inibição de MMPs. 162  Patel et al. 163  identificaram 

expressões IH similares de MT1-MMP e TIMP-1 em lesões benignas e malignas da 

tireóide (carcinomas papilífero e folicular) de crianças e adolescentes, embora 

carcinomas papilíferos recorrentes apresentassem níveis inferiores de TIMP-1, 

quando comparados com aqueles não recorrentes. Baldini et al. 164 testaram 

diferentes MMPs em linhas celulares correspondentes a neoplasias tireóideas, mas 

também não incluíram espécimes de CMTs. Observaram expressões de MMP-2 

aumentadas, através de estudo de atividade gelatinolítica, em todas as linhas 

neoplásicas.  
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Tomita 125 selecionou três casos de HCCs e 10 espécimes de CMTs que corou, 

através de IH, com anticorpos para MMP-2 e -9 e TIMP-1 e -2. Incluiu tais enzimas 

no rol de marcadores de células neuroendócrinas, inclusive células “C” da tireóide, 

fortemente coradas pelos anticorpos, não identificando coloração nas células 

foliculares da glândula.  Observou que células “C” não-patológicas apresentavam 

tendências a maior coloração para MMPs que células “C” neoplásicas, enquanto que 

células neoplásicas também apresentavam menor coloração para TIMPs, a partir da 

onde sugeriu a importância do “balanço” entre MMP e seu inibidor específico 

(TIMP). Em metade das neoplasias estudadas, a coloração para MMP foi tão intensa 

quanto para células “C” não-patológicas, sugerindo, também, irregularidade de 

imunomarcações entre os casos de carcinoma medular. Ressalta-se, porém, que a 

amostra estudada foi pouco representativa, embora o pioneirismo desta publicação de 

1997 contribua com sua importância.  

Ao participarem da degradação da matriz extracelular e de interações entre 

células e esta matriz, acredita-se que as MMPs possam contribuir com a proliferação, 

invasão e metástases de células neoplásicas, além de modularem a angiogênese 

induzida pelas mesmas e, enfim, participarem de processos de sinalização para a 

progressão tumoral. Suas contribuições, entretanto, variam a depender do estádio de 

desenvolvimento tumoral. Acredita-se que suas participações reduzam-se em 

tumores já estabelecidos, justificando, inclusive, a inabilidade das drogas inibidoras 

de MMPs, já desenvolvidas, em reduzirem neoplasias de estádios avançados, sobre 

as quais a maioria dos estudos clínicos foram conduzidos. 101 Diversos ensaios têm 

estudado a presença de MMPs individuais em diferentes tipos de tumores, através de 

diferentes técnicas investigativas, e vários estudos tentaram atribuir às MMPs 
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significância prognóstica, mas utilizaram-se de números relativamente pequenos de 

casos e restringiram as pesquisas a poucos exemplares de MMPs. 36 

MMP-2, MT1-MMP e TIMP-2 são enzimas correlatas. As duas primeiras 

digerem diretamente componentes da MEC e ambas podem ser inibidas pelo TIMP-

2. Este último, por sua vez, também participa da ativação da MMP-2, através de 

formação de complexo molecular com as MT1-MMP e pró-MMP-2 na superfície 

celular. MT1-MMP, ao ativar outras MMPs, pode degradar, indiretamente, ampla 

gama de componentes da MEC, além de participar diretamente de frentes celulares 

de invasão. Conseqüências das atividades destas enzimas dependem mais das 

proporções entre as mesmas do que de suas concentrações absolutas. São, no entanto, 

mecanismos complexos e dependentes de outras substâncias, inclusive outras MMPs, 

também envolvidas em diferentes vias de ativação e inibição enzimáticas. Expressões 

de MT1-MMP e taxas de ativação de MMP-2 foram correlacionadas com 

comprometimento prognóstico em portadores de neoplasias 101 e padrões de 

expressões gênicas das duas enzimas também foram demonstrados como 

intensamente correlatos. 120, 123,162 

No presente estudo, optou-se por método imuno-histoquímico para 

identificação das metaloproteinases escolhidas nos espécimes neoplásicos 

selecionados. Constitui método pouco complexo para identificação de substâncias 

presentes em espécimes teciduais, ao fazer uso de anticorpos que devem ligar-se 

especificamente às substâncias que se pretende identificar. O resultado final é 

analisado sob microscopia ótica. As técnicas de coloração IH são padronizadas e 

reprodutíveis, acrescentando-se a elas diluições específicas para cada marcador, em 

função do recomendado pelo fornecedor e de experiências desenvolvidas no 
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laboratório que abriga a pesquisa. O método permite o uso de espécimes incluídos 

em parafina, possibilitando, portanto, estudos retrospectivos e sob custo 

relativamente baixo, em relação a outras técnicas mais sofisticadas de identificação 

de substâncias e de seus materiais genéticos. Interfere, porém, no resultado final da 

coloração, a sensibilidade de proteínas à manipulação da peça operatória, como, por 

exemplo, o período em que o material permaneceu em solução de formol antes de 

sua inclusão em parafina, além do estado de conservação dos blocos incluídos neste 

material. Podem ser explicações às reações insatisfatórias observadas em alguns dos 

espécimes selecionados e que se mantiveram, apesar de repetidas tentativas de 

coloração. 

Deficiência inerente ao método IH reside no fato da presença das substâncias 

estudadas, detectadas pelos anticorpos revelados, não necessariamente indicar que se 

tratam substâncias ativas, principalmente à análise de enzimas. Resta a dúvida se há 

correlação direta entre grau, quantitativo e qualitativo, de reação IH e atividade 

enzimática. Linhas de pesquisa validaram o método IH, ao comparar resultados 

observados com aqueles obtidos por métodos mais sofisticados de biologia 

molecular. 121,123,130 Estudos também propõem interpretações semiquantitativas e 

qualitativas das imunorreações, além de índices compostos. 118,121,126,130 

Como método “in situ”, a IH permite a localização espacial da substância 

estudada em meio ao tecido neoplásico, diferente de outras técnicas que utilizam 

homogenados teciduais, embora não permita a identificação dos sítios de síntese da 

mesma e a determinação de se a imunorreatividade observada reflete genuíno 

incremento da expressão do material genético, relacionado à sua produção. Outras 

técnicas de biologia molecular, frequentemente empregadas, incluem hibridização 
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“in situ” com fluorescência e zimigrafia “in situ”, para análise de material genético 

tecidual, preservando-se sua arquitetura. “Northern blotting” para identificação de 

fragmentos específicos de RNA, “Southern blotting” para identificação de 

fragmentos específicos de DNA, zimografia em gelatina e ELISA são apenas 

exemplos de técnicas frequentemente citadas e que fazem uso de homogenados 

teciduais, quando o espécime analisado pode ser “contaminado” pelo material 

genético de células não-neoplásicas adjacentes ou incluídas em meio ao tumor, como 

células do estroma ou inflamatórias.  Parece-nos que o ideal seria a combinação de 

métodos em mesmo fragmento tecidual. Discrepâncias também são observadas, 

quanto às localizações dos materiais pesquisados, em função da técnica laboratorial 

empregada, como demonstraram alguns autores.  120,121 

Outra questão envolvida no método escolhido inclui a subjetividade à análise 

das intensidades de coloração e análise semiquantitativa das áreas marcadas. 

Interpretações das imunomarcações por um mesmo observador talvez tenham 

minimizado tal desvantagem. 

Em nosso estudo, não foi possível a comparação de marcação entre áreas 

neoplásicas e sadias, assim como entre centro e periferia dos tumores, pois nem 

sempre se contou com disponibilidade de áreas sadias adjacentes às neoplasias, assim 

também como com as orientações espaciais das mesmas. As localizações dos 

marcadores, por sua vez, puderam ser caracterizadas como estromais ou celulares.  

O sistema de pontos proposto para o trabalho caracterizou, através de índices, 

faixas correspondentes às proporções de células (TIMP-2 e MT1-MMP) e áreas 

(MMP-2) coradas pelos marcadores e a intensidade das colorações em toda a 

extensão das lâminas analisadas. A soma dos dois índices resultou num “índice 
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geral”. A cada caso (tumor primário e metástase linfonodal cervical, quando 

presente) foram atribuídos valores referentes a estes três índices, para cada uma das 

três MMPs estudadas. Os pacientes foram então agrupados sob tais índices e os 

grupos obtidos confrontados com condições clínicas finais (vivo sem doença, vivo 

com doença ou morto pela doença) e evoluções iniciais (cura ou persistência).  Os 

casos cujos espécimes foram classificados como “Índices 1” ou “2” foram agrupados 

em um mesmo segmento para o desenvolvimento de análises estatísticas.  

À marcação para MMP-2, observou-se coloração do estroma tumoral e, em 

todos os casos, sua intensidade foi máxima. O anticorpo utilizado marcaria as formas 

ativa e latente da enzima, segundo seu fabricante. Observou-se correlação 

estatisticamente significativa entre “índice geral para tumor primário” e condições 

clínicas finais (p = 0,0005, Tabela 28), como também com evoluções iniciais, após 

tratamentos operatórios (p = 0,0207, Tabela 29). Entre os pacientes que faleceram, 

dois contaram com “Índice Geral 2” para o tumor primário e, os outros dois, “Índice 

Geral 3”. Corresponderam a 10,5% e 11,8% dos grupos “Índice Geral 1” ou “2”e 

“Índice Geral 3”, respectivamente. São proporções bastante próximas, embora um 

grupo de quatro pacientes, em número absoluto, seja pouco representativo. Entre 19 

pacientes “Índice Geral 1” ou “2” para o tumor primário, 13 (68,4%) estavam vivos e 

sem doença ao final dos seguimentos, contra dois (11,8%), entre os 17 pacientes, do 

outro grupo. As proporções inverteram-se quanto aos pacientes vivos e com doença 

ao final dos seguimentos (Tabela 28). Observações semelhantes, e com significância 

estatística, foram realizadas quanto à cura ou persistência após o tratamento cirúrgico 

inicial, com benefício àqueles com menores índices de marcação para MMP-2. Ao 

estudo de proporção de área marcada nos espécimes primários, notou-se tendência ao 
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favorecimento de condições clínicas finais (p = 0,0794) e evoluções iniciais (p = 

0,1461) entre aqueles “Índices 1” ou “2”. As análises das imunomarcações para os 

linfonodos metastáticos não proporcionaram significância estatística quanto às 

variáveis clínicas testadas.  

Dezessete pacientes tiveram seus tumores primários classificados como 

“Índice Geral 3”, contra 19, “Índice Geral 2”. Todos os pacientes do primeiro grupo 

já apresentavam, à admissão, exames físicos cervicais positivos para a presença de 

lesão tireóidea e/ou metastática cervical, enquanto que 12 pacientes (63,2%) do outro 

grupo os apresentavam, neste mesmo momento. Sintomas sistêmicos foram relatados 

por quatro indivíduos (23,5%) do primeiro grupo e por três (5,8%) do segundo.  No 

grupo “Índice 3”, extensão neoplásica para a cápsula tireóidea e invasão de estruturas 

adjacentes foram observadas em sete (41,2%) e dois pacientes (11,8%), 

respectivamente, enquanto que, para o outro grupo, tais proporções foram de 26,3% 

(cinco casos) e 5,3% (um caso), respectivamente. Já, a presença de invasão 

neoplásica vascular foi identificada em seis pacientes (35,3%) do primeiro grupo e 

em dois (10,5%) do segundo. Doze pacientes (70,6%) do grupo “Índice Geral 3” 

apresentavam metástases linfonodais cervicais e, um, já era portador de metástase a 

distância ao diagnóstico, contra oito pacientes (42,1%) do segundo grupo, portadores 

de metástases linfonodais cervicais diagnosticadas. Dez pacientes (58,8%) do grupo 

“Índice Geral 3” foram classificados como Estádio IV, enquanto que apenas sete 

(36,8%) assim o foram no grupo “Índice Geral 2”. Cura inicial, persistência e 

recidiva neoplásica foram observadas em seis (35,3%), 11 (64,7%) e quatro (23,5%) 

indivíduos, respectivamente, para o primeiro grupo, contra taxas, para o segundo 

grupo, de 73,7% (14 pacientes), 26,3% (cinco pacientes) e 5,3% (um paciente), 
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respectivamente. No primeiro grupo, metástases a distância foram diagnosticadas em 

quatro pacientes (23,5%) no decorrer de suas evoluções, sendo que nove (52,9%) 

eram portadores de neoplasia cervical e/ou metastática ao final de seus seguimentos. 

Neste mesmo grupo, dois pacientes (11,75%) foram considerados vivos e sem 

doença, 13 (76,5%) vivos e com doença e, dois, mortos pela doença, ao final dos 

seguimentos. No outro grupo, dois pacientes evoluíram com neoplasias cervicais e a 

distância e, um, com somente metástases a distância, contabilizando 15,8% de casos 

com evidências de neoplasia. Ao final dos seguimentos, 13 (68,4%) estavam vivos e 

sem doença, quatro (21,1%) estavam vivos e com doença e dois (10,5%) haviam 

falecido. As proporções citadas podem justificar as significâncias estatísticas 

observadas,quanto aos prognósticos. 

Entre os cinco pacientes curados, após seus procedimentos operatórios 

iniciais, e cujas neoplasias recidivaram, quatro apresentaram imunomarcações para 

tumores primários correspondentes ao “Índice Geral 3”, inclusive os dois pacientes 

Estádios I e II iniciais, entre os quais, um evoluiu com evidências de doença cervical. 

Os espécimes primários de um paciente (caso 14) apresentaram marcações 

correspondentes ao “Índice Geral 2”. Paciente este esporádico, Estádio IVA e que 

evoluiu com títulos séricos de CT maiores que 100 vezes os máximos limites de 

referência. 

Correlações entre imunomarcações para MMP-2 nas neoplasias primárias e 

em seus correspondentes metastáticos linfonodais cervicais puderam ser realizadas 

para 18 casos. Em cinco (27,8% de 18 casos), foram observadas discordâncias entre 

os “índices gerais” para os dois espécimes de mesmo paciente. Persistências foram 

observadas nesses cinco casos e dois faleceram. São ocorrências pequenas, que não 
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permitem análises estatísticas fidedignas. Os trabalhos consultados não 

correlacionaram tais discordâncias às análises prognósticas realizadas, como também 

não correlacionaram as marcações das metástases. Apenas um paciente apresentou 

lesão metastática linfonodal mais reativa à MMP-2 do que seu tumor primário, em 

nossa amostra. Este paciente faleceu por metástases a distância. Não foram feitas 

também hipóteses factíveis relativas às causas de discordância nos artigos 

consultados. Talvez sejam indícios de que as metástases possam comportar-se de 

forma diferente que e independente de seus correspondentes primários, embora, 

através das análises realizadas nesta pesquisa, não se tenha observado correlações 

positivas entre imunoexpressões das MMPs pesquisadas nas metástases linfonodais e 

prognóstico. 

Campo et al. 126 observaram a distribuição de MMP-2, através de coloração 

IH, em vários tecidos tireóideos, inclusive três espécimes de CMTs. Todos os 

espécimes de carcinomas (30 casos) e nove, de 11 espécimes de metástases, foram 

positivos para a marcação, com tendências a imunocolorações mais intensas entre 

neoplasias mais agressivas. A enzima também foi identificada em condições 

benignas, nas quais o tecido tireóideo sofria remodelação ou reparo, como na 

tireoidite de Hashimoto. As marcações ocorreram no citoplasma das células 

tireóideas, embora células do estroma também fossem coradas, especialmente em 

áreas de angiogênese. Padrões de reações foram semelhantes com o emprego de 

anticorpo específico ao peptídeo que confere latência à pró-MMP-2 e anticorpo 

contra peptídeo comum às formas latente e ativa da enzima, de tal forma que a 

MMP-2 encontrava-se sob forma inativa nestes tumores ou o domínio clivado, após 

ativação enzimática, permaneceria nas proximidades da MMP-2. 
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Friguglietti et al. 127 estudaram expressões IH de MMP-9, gelatinase, assim 

como a MMP-2, em células foliculares tireóideas. Observaram expressões 

progressivamente maiores no decorrer do processo de transformação celular, com 

máxima marcação observada em espécimes de carcinomas foliculares avançados. 

Hofmann et al. 162 atribuíram às células do estroma tumoral tireóideo as 

fontes principais de MMP-2 e MT1-MMP, a partir da identificação da presença de 

mRNA destas enzimas em linhas celulares correspondentes, derivadas de tecidos 

sadios e de carcinomas.  

Nakamura et al. 123 observaram taxas de ativação de pró-MMP-2 

significativamente maiores em casos de carcinomas papilíferos com metástases 

linfonodais, embora níveis absolutos do marcador não estivessem correlacionados 

com doença linfonodal. Atribuíram à ativação da pró-MMP-2 papel fundamental no 

desenvolvimento de metástases. 

Maeta et al. 121 relataram imunocoloração citoplasmática para MMP-2 em 86 

espécimes de carcinomas papilíferos, com padrão mais discreto em estroma, maior, 

porém, que em estroma sadio. Células foliculares, em áreas sadias, também foram 

positivas. As atividades enzimáticas, estimadas através das dimensões das áreas das 

bandas específicas em zimografia em gelatina e “Western blotting”, foram 

significativamente maiores nos tecidos tumorais, em relação aos tecidos não-

neoplásicos, e equivalentes aos índices IH observados. Como em nosso trabalho, 

houve correlação significativa entre imunocoloração para MMP-2 e os aspectos 

clinicopatológicos: estádio “T”, presença de metástases linfonodais, estádio clínico e 

invasões intratireóidea e vascular, embora tenhamos correlacionado, através de 

análise de significâncias estatísticas, os padrões de marcação para MMP-2 com as 
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formas de evolução e, estas últimas, com os aspectos clinicopatológicos. Os autores, 

diferentemente de nós, também constataram correlações significativas entre 

imunorreações para TIMP-2 e dimensões tumorais (ou estádio “T”), estádio TNM e 

invasões intratireóidea e vascular, com prejuízo aos pacientes com índices mais 

elevados de coloração ao TIMP-2. Apenas um caso apresentava metástases distantes, 

ocorrência insuficiente, como em nosso estudo, para análise de significância 

estatística. Atribuíram às células neoplásicas principal fonte de MMP-2 e -9 e TIMP-

1 e -2 neste carcinoma. Novamente, células “C” não foram consideradas. 

Korem et al. 130 observaram colorações citoplasmáticas fracas e moderadas 

para MMP-2 em quatro espécimes de CMTs. Entre controles, condições benignas, 

carcinomas foliculares e medulares, apenas em espécimes de carcinomas papilíferos 

da tireóide (12 casos) descreveram intensa imunorreação, também observada em 

componentes do estroma, especialmente em paredes dos vasos, áreas de fibrose e 

pericapsulares. Através de zimografia em gelatina e ELISA, também observaram 

maior representatividade da enzima entre os casos de carcinomas papilíferos, sem 

correlação, porém, com a presença de metástases linfonodais. Não se observou 

diferença significativa na atividade de MMP-2 entre os outros subgrupos de 

espécimes teciduais, incluindo os quatro casos de CMTs e não foram relatadas 

diferenças significativas nos níveis de TIMP-2 entre os espécimes estudados.  

Cvejić et al. 37 objetivaram determinar a imunolocalização de MMP-2 em 

carcinomas medulares da tireóide, através do estudo de 22 casos esporádicos. Os 

autores não citaram se o anticorpo utilizado era específico a alguma das formas de 

MMP-2, ou seja, ativa e/ou latente. Como em nosso estudo, todos os casos foram 

corados pelo marcador, no entanto, as marcações observadas localizaram-se 
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difusamente no citoplasma das células neoplásicas, com intensidades variáveis entre 

moderado a forte. Coloração também foi observada no estroma dos espécimes, e, 

talvez, tenha sido menos significativa do que nas células “C” neoplásicas devido à 

baixa celularidade estromal. Células foliculares não apresentaram marcações. As 

intensidades de coloração foram então cruzadas com os estádios clinicopatológicos 

iniciais. Não houve diferença estatística entre espécimes de pacientes Estádios N0 e 

N1 patológicos. A conclusão de que a imunocoloração para MMP-2 não oferece 

significância prognóstica ao CMT nos pareceu um pouco precipitada, uma vez que as 

análises das marcações restringiram-se às suas intensidades e as correlações 

anatomoclínicas limitaram-se ao Estádio TNM, no momento da operação, e forma 

das células dos tumores. A proporção entre MMP-2 e TIMP-2 também não foi 

considerada.  

Colorações para MT1-MMP marcaram células neoplásicas. Correlações 

estatisticamente significativas somente foram obtidas para as evoluções iniciais (cura 

ou persistência) quanto à proporção de células marcadas no tumor primário (p = 

0,0098, Tabela 31) e “índice geral” para a neoplasia primária (p = 0,0216, Tabela 

31), com benefício àqueles pacientes com menores representações IH para MT1-

MMP. Entre os pacientes cujos tumores primários foram classificados como “Índices 

1” ou “2” quanto à proporção de células neoplásicas primárias marcadas, 90% 

curaram-se inicialmente, contra 40% entre aqueles “Índice 3”.  Já, entre os seis 

pacientes cujos “índices gerais” para neoplasia primária foram “1” ou “2”, todos se 

curaram inicialmente, enquanto 44,8% (13 de 19 pacientes) o fizeram entre aqueles 

“Índice Geral 3”. Dos pacientes do primeiro grupo, porém, dois, casos 4 e 7, 

evoluíram com recidivas bioquímicas e metástase a distância (caso 7), encontrando-
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se vivos e com doença ao final dos seguimentos. Tendências a benefícios quanto às 

condições clínicas finais foram observadas entre os pacientes com menores 

proporções de coloração de células neoplásicas primárias, assim também como 

menores valores de “índices gerais” para tais lesões (Tabela 30).  Análises de 

intensidades de coloração e índices relacionados às imunomarcações em metástases 

linfonodais não apresentaram correlações estatisticamente significativas quanto às 

variáveis evolutivas, escolhidas como indicadoras de prognóstico (Tabelas 30 e 31).  

Vinte e nove pacientes tiveram seus tumores primários classificados como 

“Índice Geral 3” quanto à imunocoloração para MT1-MMP. Estes foram comparados 

com os demais, classificados como “Índice Geral 2” (seis pacientes). Ao diagnóstico 

de CMT, pacientes de ambos os grupos apresentavam exames físicos cervicais 

positivos em cerca de 80% dos casos (23 e cinco pacientes, respectivamente), 

embora nenhum caso “Índice Geral 2” portasse adenomegalia cervical ao 

diagnóstico. Extensão neoplásica para a cápsula tireóidea foi observada em 12 casos 

(41,4%) entre os classificados como “Índice Geral 3” e em um caso do outro grupo 

(16,7%). Entre os classificados como “Índice Geral 3”, cinco pacientes apresentavam 

acometimento de estruturas adjacentes à tireóide, contra nenhum caso do segundo 

grupo. Invasão vascular foi observada em oito pacientes (27,6%) entre aqueles do 

primeiro grupo e em nenhum do segundo, assim como nenhum, deste último, 

apresentou-se com metástases linfonodais cervicais, contra 69% (20 pacientes) 

daqueles classificados como “Índice 3”. Observa-se aí que todos os pacientes com 

metástases linfonodais cervicais, com exceção de um, cuja lesão metastática não foi 

avaliada, apresentaram tumores primários classificados como “Índice Geral 3” em 

relação à representação IH de MT1-MMP.  O paciente que se apresentou com 
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metástase a distância ao diagnóstico de CMT também fez parte deste último grupo, 

cujos pacientes contaram com 31% (nove casos) de cura inicial, sendo que três 

(10,3%) apresentaram recidivas. Dez pacientes (35,5%) evoluíram com indícios 

clínicos ou imagenológicos de doença cervical e/ou a distância e quatro (13,8%) 

faleceram, estando 10 (34,5%) vivos e sem doença ao final do estudo. Quanto 

àqueles agrupados sob “Índice 2”, todos curaram-se logo após a operação, mas dois 

(33,3%) apresentaram recidivas. Nenhum faleceu. 

Entre os cinco pacientes cujas neoplasias recidivaram, um contou com “Índice 

1” quanto à proporção de células coradas, dois, “Índice 2” e, dois, “Índice 3”. Os 

espécimes primários de dois pacientes foram classificados como “Índice Geral 2” e 

os espécimes dos outros três, como “Índice Geral 3”, para MT1-MMP. 

Em 19 casos foi possível comparar índices de imunomarcação para MT1-

MMP, obtidos em lesões primárias, com correspondentes metastáticos linfonodais. 

Em seis casos (31,6%) os “índices gerais” não foram semelhantes entre os dois 

espécimes de mesmo paciente, com menores índices de marcação para as metástases. 

Cinco apresentaram persistências e, o sexto paciente, cura inicial seguida de recidiva 

bioquímica. Um faleceu (caso 22) com metástases a distância e os demais se 

encontravam vivos e com doença ao final dos seguimentos, sendo dois com 

evidências clínicas de doença.  Entre os outros 14 pacientes, quatro (28,6%) curaram-

se inicialmente, dois (14,3%) estavam vivos e sem doença ao final de seus 

seguimentos, dois faleceram pela doença e 10 (71,4%) encontravam-se vivos e com 

doença. As mesmas considerações tecidas com relação às discordâncias de marcação 

para MMP-2 podem ser aqui inferidas. 



 208

Expressões gênicas de MT-MMP já foram identificadas em células do estroma 

de carcinomas de cólon, mama, cabeça e pescoço 119 e tireóide 162 e, segundo Seiki, 

101 as expressões de MT1-MMP nas células neoplásicas podem parecer ínfimas, 

quando comparadas às intensas marcações em estroma adjacente. Sua 

imunodetecção, entretanto, ocorre nas células tumorais, como inicialmente descrito 

em 1994,  através do uso de anticorpos contra o domínio extracelular da enzima, 165 

indicando que esta pode ser clivada da superfície de células do estroma e ligada a 

receptores da membrana plasmática de células neoplásicas. 119 Nakamura et al., 123 

por sua vez, observaram transcrições de MT1-MMP, através de hibridização “in 

situ”, em células neoplásicas e estromais de carcinomas papilíferos da tireóide. Os 

mesmos autores correlacionaram a expressão da proteína com a presença de 

metástases linfonodais. Níveis de transcrição de MT-MMP já foram observados 

como menores em espécimes de metástases de adenocarcinomas de cólon, quando 

comparados com os correspondentes primários. 119 

As imunomarcações para TIMP-2 também foram observadas nas células 

neoplásicas primárias e metastáticas. Nenhum dos índices propostos para este 

marcador foi estatisticamente associado a evoluções iniciais e condições clínicas 

finais (Tabelas 33 e 32). Nem mesmo tendências para tal foram observadas.   

Vinte e nove pacientes (85,3% entre aqueles cujos tumores primários foram 

estudados por este marcador) obtiveram “Índice Geral 3”, contra cinco, “Índice Geral 

2” (Tabela 18). Entre os classificados como “Índice Geral 3” (neoplasia primária), 16 

apresentavam nódulos tireóideos palpáveis, sete, nódulos tireóideos e adenomegalias 

metastáticas palpáveis e, um, somente adenomegalia metastática aos exames físicos 

iniciais, perfazendo 82,8% de pacientes com exames físicos positivos ao diagnóstico. 
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No outro grupo, três (60%) apresentavam exames físicos cervicais positivos à 

admissão, sendo um, inclusive, paciente portador de metástase para arco costal. No 

grupo “Índice Geral 3” para o tumor primário, dois pacientes não foram submetidos à 

tireoidectomia total por irressecabilidade, sendo diagnosticada extensão neoplásica 

para a cápsula tireóidea em 12 casos (41,4% dos 29) e, em quatro, para estruturas 

adjacentes à glândula. No outro grupo, um único caso (20%) apresentou tumor com 

estas propriedades. Em sete casos (24,1%) do grupo “Índice 3” observou-se invasão 

neoplásica vascular, contra um caso (20%) no grupo “Índice 2”. Dezessete pacientes 

do primeiro grupo já apresentavam metástases linfonodais cervicais à operação 

(58,6%), proporção semelhante a do outro grupo (60% ou três pacientes). Quinze 

pacientes (51,7%) do primeiro grupo curaram-se inicialmente, com quatro casos 

posteriores de recidiva neoplásica. Seis pacientes evoluíram com evidências de 

neoplasias cervical e metastática a distância e, cinco, com evidências de doença 

local, com 11 (38,0%) vivos sem doença, 15 (51,7%) vivos com doença e três 

(10,3%) mortos, ao final dos seguimentos. Entre aqueles “Índice Geral 2”, três (60%) 

apresentaram cura inicial e, os demais, persistências. Um paciente evoluiu com 

recidiva bioquímica e, ao final dos seguimentos, dois (40%) encontravam-se vivos e 

sem doença, dois vivos e com doença e um (20%) falecido por metástase a distância. 

Quatro pacientes cujas neoplasias recidivaram contaram com marcações 

correspondentes ao “Índice Geral 3” para seus espécimes primários e, o quinto 

paciente, “Índice Geral 2”. Discordância entre as imunomarcações para a neoplasia 

primária e seu correspondente metastático só foi observada entre espécimes de um 

caso. 
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Ao identificarmos, através do “índice geral” proposto, correlação entre as 

imunomarcações para MMP-2 e as evoluções clínicas e, apesar de não encontrarmos 

evidências, através dos índices propostos, de participação de TIMP-2 na progressão 

do CMT, mesmo em vigência de imunomarcações expressivas para a proteína, 

tentamos atribuir a ela função inibitória da atividade da MMP-2, como inicialmente 

descrito e por sua própria definição. Dividindo-se os valores de “índices gerais” para 

MMP-2 pelos valores de “índices gerais” para TIMP-2, obteve-se um “índice 

relativo” para cada caso (referente às neoplasias primárias). Pacientes com “Índices 

Relativos” iguais a “1,0” apresentaram marcações equivalentes para as duas 

proteínas e aqueles com índices iguais a “0,7”, apresentaram, portanto, predomínio 

de marcação, e talvez de atividade, de TIMP-2 sobre MMP-2 em seus espécimes 

primários e, assim, possibilidade de serem portadores de neoplasias menos 

agressivas. Esta foi somente uma hipótese aventada, confirmada, porém, através de 

análise estatística que agrupou os pacientes sob os dois possíveis resultados citados e 

os comparou com condições clinicopatológicas envolvidas nas evoluções clínicas, 

segundo análise prévia das mesmas variáveis, além de condições clínicas finais. Foi 

observada 95% (19 de 20 pacientes) de positividade ao exame físico cervical inicial 

entre os pacientes “Índice Relativo 1,0”, enquanto que 61,5% (oito de 13) dos 

pacientes a apresentou no outro grupo (p = 0,0248). Em nenhum paciente “Índice 

Relativo 0,7” diagnosticaram-se metástases cervicais após exame anatomopatológico 

de seus produtos operatórios, enquanto que 65% (13 de 20) dos pacientes do outro 

grupo as apresentaram (p = 0,0002). Quanto às condições clínicas finais, as 

proporções entre vivos sem doença, vivos com doença e mortos pela doença 

demonstraram favorecimento aos pacientes classificados como “Índice Relativo 0,7” 
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(p = 0,0149). Não se obteve significância estatística quanto à evolução inicial, 

embora predominassem casos de cura inicial no grupo “Índice Relativo 0,7” (69,2%). 

Da mesma forma, predominaram pacientes Estádios I, II e III neste grupo (61,5%), 

em oposição ao grupo de pacientes “Índice Relativo 1,0”, onde pacientes Estádio IV 

constituíram maioria (55,5%). Entre aqueles “Índice Relativo 0,7”, 15,4% 

apresentaram evidências clínicas e/ou imagenológicas de doença local e/ou a 

distância, proporção de 50,0% entre pacientes do outro grupo (Tabela 34). São 

observações que favorecem, portanto, os pacientes cujos tumores primários sofreram 

maiores imunomarcações para TIMP-2, segundo o índice proposto, quando 

comparadas às marcações para MMP-2, indicando, talvez, maior atividade inibitória 

sobre os efeitos carcinogênicos da MMP-2. Paradoxalmente, porém, TIMPs podem 

não oferecer função de proteção contra neoplasias malignas e suas expressões já 

foram correlacionadas com comprometimento prognóstico 36,118,134 ao também 

participarem de processos de proliferação celular. 162 

O mesmo raciocínio foi aplicado às proporções entre MT1-MMP e TIMP-2 e 

entre MMP-2 e MT1-MMP. Não se observou, porém, correlações estatísticas, ou 

mesmo tendências, com privilégio de algum dos grupos (dados não demonstrados e 

resultados individuais apresentados em ANEXO C). 

Desenho de estudo semelhante ao nosso foi realizado por Davidson et al. 116 

que analisaram as mesmas MMPs em carcinomas de colo de útero. Além de estudo 

IH, utilizaram hibridização “in situ” para localização do mRNA das enzimas, 

seguindo análise clinicopatológica. À IH, MMP-2 foi localizada tanto em células 

neoplásicas como do estroma. Sua imunorreatividade foi significativamente mais 

frequente nas células tumorais, quando comparada com os sinais correspondes de seu 
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mRNA, também presentes em ambos os tipos celulares. Presenças de mRNA de 

MMP-2 e TIMP-2 foram correlacionadas com estádios avançados e 

comprometimento prognóstico e os sinais correspondentes às duas enzimas também 

foram estatisticamente correlacionados entre si. Tais associações, porém, não foram 

observadas para os sinais correspondentes ao mRNA de MT1-MMP, presentes em 

ambos os tipos celulares, embora fossem negativos nas células do estroma de 

controles. Segundo os autores, MT1-MMP é, possivelmente, necessária para a 

ativação de MMP-2, mas os níveis desta última é que devem ditar a agressividade 

neoplásica. A presença de sinais intensos para mRNA de TIMP-2 em controles 

sadios, negativos para MMP-2, pôde refletir o papel protetor daquela enzima em 

tecidos não-neoplásicos.  

Não nos cabe fazer suposições sobre as imunolocalizações das proteínas 

estudadas em nosso trabalho, inclusive porque não foram utilizados outros métodos 

laboratoriais de marcação para comparação. Da mesma forma, não temos meios de 

saber se os locais marcados corresponderam às áreas de produção e/ou de ação das 

enzimas. O quê nos interessou, realmente, foi se a enzima estava presente no tumor 

estudado e em qual extensão, o quê foi suposto em função dos cálculos de áreas 

imunocoradas e intensidade das reações. Correlações com dados clínicos fecharam a 

pesquisa, supondo-se que as áreas imunocoradas pelos anticorpos marcados 

correspondessem à presença de enzimas ativas. Os resultados obtidos validaram o 

emprego das MMPs selecionadas, através de detecção imuno-histoquímica, como 

marcadores prognósticos no carcinoma medular da glândula tireóide, levando-se em 

conta, logicamente, a forma de interpretação das  imunorreações. 
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7 CONCLUSÕES 

 

 

1 No estudo das variáveis clinicopatológicas, foram estatisticamente relevantes 

às condições clínicas finais dos pacientes (vivo sem doença, vivo com doença 

ou morto pela doença), com conotação desfavorável, as variáveis: presença de 

nódulos tireóideos e/ou adenomegalia metastática cervical ao exame físico 

inicial, presença de sintomas sistêmicos (diarréia e/ou emagrecimento), 

extensão neoplásica para a cápsula tireóidea, extensão neoplásica para tecidos 

além dos limites tireóideos, invasão neoplásica vascular, metástases 

linfonodais cervicais, estádios patológicos avançados e evidências clínicas ou 

imagenológicas de doenças cervical ou metastática a distância, durante as 

evoluções pós-operatórias. Não foram estatisticamente influentes, na 

condição clínica final, as variáveis clinicopatológicas: faixa etária ao 

diagnóstico, gênero, diagnóstico de carcinoma medular realizado em 

momento pré-operatório ou pós-operatório, diagnóstico de neoplasia como 

achado acidental de USG cervical, diagnóstico de carcinoma medular através 

de rastreamento, multicentricidade tumoral, presença de hiperplasia de células 

“C” em associação com CMT, presença de amilóide em meio ao tumor, 

presença de metástases a distância ao diagnóstico da neoplasia primária e 

forma clínica da doença (esporádica ou familiar). Títulos séricos de 

calcitonina entre o momento do diagnóstico etiológico até o pós-operatório 

imediato e durante a evolução clínica, títulos séricos de CEA entre o 

momento do diagnóstico etiológico até o pós-operatório imediato e a elevação 
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destes últimos, acompanhando persistência ou recidiva neoplásicas, não 

apresentaram correlações estatisticamente significativas com as condições 

clínicas finais. 

 

2 No estudo de variáveis clinicopatológicas que não apresentaram correlações 

estatisticamente significativas com as condições clínicas finais, 

correlacionaram-se com as evoluções clínicas (cura e persistência ou recidiva) 

as variáveis: diâmetro neoplásico primário e títulos séricos iniciais de CT. 

Não foram identificadas correlações entre as evoluções clínicas e as variáveis: 

faixa etária ao diagnóstico de CMT, gênero, multicentricidade tumoral, 

presença de HCC em associação com CMT, presença de amilóide em meio ao 

tumor e títulos séricos iniciais de CEA . 

 

3 As expressões imuno-histoquímicas de MMP-2 e MT1-MMP nos espécimes 

primários de carcinomas medulares da tireóide, bem como a razão entre as 

expressões imuno-histoquímicas de MMP-2 e TIMP-2, são preditivos de 

evolução clínica. Índice proposto que associa a proporção de área tumoral 

imunomarcada com a intensidade desta coloração (“índice geral” para tumor 

primário) foi estatisticamente correlacionado, quando aplicado à expressão IH 

de MMP-2, com as condições clínicas finais (vivo sem doença, vivo com 

doença e morto pela doença) e evoluções com cura ou persistência tumoral, 

após o tratamento cirúrgico inicial. O mesmo índice, quando aplicado à 

expressão IH de MT1-MMP, bem como a proporção de células neoplásicas 

coradas por este marcador, foi estatisticamente correlacionado com cura e 
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persistência neoplásica, após o tratamento cirúrgico inicial. A razão entre os 

“índices gerais” para MMP-2 e TIMP-2 em tumor primário demonstrou que 

maior proporção de TIMP-2, sobre MMP-2, correlacionou-se estatisticamente 

com menores ocorrências de condições clínicas desfavoráveis. 
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ANEXO A – Sistema de Estadiamento TNM para o Carcinoma Medular 

da Tireóide, proposto pela “Union Internacionale Contre le Cancer” (UICC) e 

pela “American Joint Committee on Cancer” (AJCC), segundo edição do 

Manual de Estadiamento do Câncer da AJCC de 2002 73  

 

Tumor Primário (T): 

 Tx - O tumor primário não pode ser a avaliado 

 T0 - Ausência de evidência de tumor primário 

 T1 - Tumor de 2 cm ou menos em seu maior diâmetro, limitado à tireóide 

 T2 - Tumor de mais de 2 cm, mas não mais que 4 cm, em seu maior diâmetro, 

limitado à tireóide 

 T3 - Tumor de mais de 4 cm em seu maior diâmetro e limitado à tireóide ou 

qualquer tumor com extensão extratireóidea mínima (ex.: extensão para músculo 

esternocleidomastóideo ou tecidos moles peritireóideos) 

 T4a - Tumor de qualquer diâmetro que se estende além da cápsula tireóidea e 

invade tecido celular subcutâneo, laringe, traquéia, esôfago ou nervo laríngeo 

recorrente 

 T4b - Tumor de qualquer diâmetro que invade fáscia pré-vertebral, envolve 

artéria carótida ou vasos mediastinais 

 

Linfonodos Regionais (N): 

 Nx - Linfonodos regionais não podem ser avaliados 

 N0 - Ausência de metástases para linfonodos regionais 

 N1 - Metástases para linfonodos regionais: 
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  N1a  -  Metástase para linfonodos do nível VI  

  N1b  -  Metástase para linfonodos laterais unilaterais, bilaterais 

ou contralaterais ou para os linfonodos do mediastino superior  

 

Metástases Distantes (M): 

 Mx - Metástases a distância não podem ser avaliadas 

 M0 - Ausência de metástases a distância 

 M1 - Presença de metástases a distância 

 

Grupos de Estádios: 

 Estádio I  T1 N0 M0 

 Estádio II  T2 N0 M0 

 Estádio III  T3 N0 M0 

    T1 N1a M0 

    T2 N1a M0 

    T3 N1a M0 

 Estádio IV A  T4a N0 M0 

    T4a N1a M0 

    T1 N1b M0 

    T2 N1b M0 

    T3 N1b M0 

    T4a N1b M0 

 Estádio IV B  T4b qualquer N M0 

 Estádio IV C  qualquer T qualquer N M1 
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ANEXO B –  Exemplo de ficha de protocolo aplicado a todos os 

pacientes participantes do estudo 

 
CARCINOMA MEDULAR DA TIREÓIDE 

 
1. nº do caso 
 
2. nome 
 
3. RG 
 
4. endereço/telefone 
 
5. idade ao diagnóstico / data nascimento 
 
6. sexo: M  F 
 
7. diagnóstico pré-operatório: N S  -  PAAF 
 

       8. diagnóstico pós-operatório: N S - congelação 
       parafina 

9. nódulo tireóideo palpável 
 
10. adenomegalia palpável 

 
11. sintomas sistêmicos    quais: 
 
12. tireoidectomia    -   data:  total inicial: S  N -  totalização data: 
 
13. esvaziamento cervical: N  S: tipo: 
 
14. Nº exame antomopatológico 

 
15. maior diâmetro tumor primário (mm): 

 
16. extensão extracapsular: S  N 

 
17. acometimento tecidos adjacentes: S N 

 
18. invasões angio-linfáticas ou neurais: S N 

 
19. multicentricidade: S N 

 
20. tireopidopatia associada: N S qual: 

 
21. HCC: S  N 

 
22. amilóide: S N 

 
23. confirmação IH   marcadores: 

 
24. linfonodos positivos: N  S: ___+/___D; ___+/___E; ___+/___(centro-                                                  
                                                                                                            mediastino) 
 
25. extensão neoplásica extranodal: S  N 
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26. metástases a distância: N  S local: 
 

27. TNM 
 

28. Estádio 
 
29. tipo: Esporádico   

  Familiar: Isolado  NEM____- doenças associadas:  
 

30. CT (valor paciente/limite normalidade) 
pré-operatório – basal:   sob estímulo: 
pós-operatório imediato – basal:  sob estímulo: 
dosagens seguintes / data: 
 
 
 

31. CEA (valor paciente/limite normalidade) 
pré-operatório:   
pós-operatório imediato:   
dosagens seguintes / data: 
 
 

      32.   recidiva: N  S   diagnóstico: cervical    - local: 
                                       metástase a distância    -local: 
           ao exame físico 
           ao exame de imagem - qual:  
           bioquímica  

 
          data:                /______pós-operatório (meses) 
 

      33.  tratamento: N  S -  reoperação: N S qual: 
              achados: 
  
          RDT - local: 
          QT 
 
      34. data da última consulta: 
 
      35. evolução atual 
 VSD 
 
 VDL 
 
 VDM: 
 
 MDL  
     
 MDM: 
 
   perda de seguimento 



 222

ANEXO C –  Planilha com especificação de dados clínicos, patológicos e 

imuno-histoquímicos para cada paciente participante da pesquisa 
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