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RESUMO 

 

 

Coura Filho GB. Efeitos decorrentes do preparo para radioiodoterapia do 

câncer e tireoide no ritmo de filtração glomerular renal: estudo randomizado 

comparando suspensão hormonal tireoidiana com o uso do hormônio 

estimulador da tireoide recombinante humano (TSHrh) [Tese]. São Paulo: 

Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo; 2015. 

 

Foi estudado o ritmo de filtração glomerular (RFG) de pacientes com câncer 

bem diferenciado da tireoide submetidos à radioiodoterapia (RIT). O estudo 

avaliou o RFG durante estímulo do hormônio estimulador da tireoide (TSH) 

por suspensão da reposição hormonal tireoidiana (RHT) ou no uso do 

hormônio estimulador da tireoide recombinante humano (TSHrh), 

correlacionou o RFG com o perfil hormonal tireoidiano, avaliou o RFG 

durante e na semana após a RIT, avaliou o RFG e a dose efetiva de 

radiação para corpo inteiro e correlacionou métodos de estimativa de RFG. 

Vinte e oito pacientes incluídos em estudo clínico randomizado não cego 

foram divididos em dois grupos de 14 pacientes, sendo o grupo A (GA) 

submetido à suspensão da RHT e o grupo B (GB) ao uso do TSHrh. Os 

pacientes tiveram antes e após o estímulo do TSH a determinação do RFG 

por 51Cr-EDTA e coletas séricas do perfil hormonal tireoidiano e creatinina, 

albumina e ureia, e, após a RIT, colheram exames séricos de creatinina, 

albumina e ureia, e tiveram estimadas suas doses efetivas de corpo inteiro. 

Os exames de creatinina, albumina e ureia foram utilizados para estimar o 

RFG pelas equações de creatinina sérica, Modified Diet in Renal Disease 

(MDRD), e Cockcroft-Gault. O GA apresentou, pelo 51Cr-EDTA, variação de    

-18,5% do RFG de 94,4±18,6 mL/min antes da suspensão da RHT para 

76,2±15,7 mL/min (p=0,0002) e o GB apresentou pelo 51Cr-EDTA variação 

de 4% do RFG de 90,8±18,4 mL/min antes do TSHrh para 92,6±15,2 mL/min 

(p=0,64). O RFG variou significativamente só no GA, sem apresentar 

proporcionalidade entre as variações do hormônio tireoidiano e do RFG. Não 

houve correlação do RFG com elevação do TSH. Por equações baseadas 

em creatinina, houve, no GA, queda do RFG durante toda a suspensão da 

RHT e estabilidade após o retorno da RHT, e, no GB, houve estabilidade do 

RFG durante todo o estudo. A dose efetiva de corpo inteiro não apresentou 

diferenças significativas entre os grupos (p=0,76). Na comparação entre o 
51Cr-EDTA e as equações para estimativa de RFG, a correlação de Pearson 

foi de 0,78 para creatinina sérica, 0,79 para MDRD e 0,66 para Cockcroft-

Gault, e a comparação das variações do RFG observadas no GA entre o 
51Cr-EDTA e a equação por creatinina sérica foram estatisticamente 

diferentes. Concluiu-se que o RFG apresenta redução na suspensão da 



RHT, relacionado ao hipotireoidismo e não à elevação de TSH, voltando a 

estabilizar após retorno da RHT, e que não varia no uso do TSHrh, que a 

dose efetiva de corpo inteiro não varia entre os grupos proporcionalmente ao 

RFG, e que a melhor correlação foi do 51Cr-EDTA com a equação MDRD. 

 

Descritores: taxa de filtração glomerular; hipotireoidismo; tireotropina; 

hormônios hipofisários; creatinina; dosimetria; proteção radiológica; 

neoplasias da glândula tireoide; hormônios tireóideos; medicina nuclear. 
 



ABSTRACT 

 

 

Coura Filho GB. Effects due radioiodine therapy for thyroid cancer in renal 

glomerular filtration rate: randomized study comparing thyroid hormone 

withdrawal with the use of recombinant human thyroid stimulating hormone 

(rhTSH) [Thesis]. São Paulo: “Faculdade de Medicina, Universidade de São 

Paulo”; 2015. 

 

Glomerular filtration rate (GFR) was studied in well differentiated thyroid 

cancer patients referred for radioiodine therapy (RIT). The study evaluated 

GFR during thyroid stimulating hormone (TSH) stimulation after thyroid 

hormone withdrawal (THW) or after recombinant human thyroid stimulating 

hormone (rhTSH), correlated GFR with thyroid hormone profile, evaluated 

GFR during and in the week after RIT, evaluated GFR and whole body 

radiation effective dose, and correlated different methods for GFR 

determination. 28 patients were included in a non-blinded randomized clinical 

trial and divided in two groups of 14 patients, being group A (GA) stimulated 

by THW and group B (GB) stimulated by rhTSH. Patients had GFR 

determined by 51Cr-EDTA, as well as serum thyroid hormone profile, 

creatinine, albumin and urea before and after TSH stimulation, and after RIT 

had determined their serum creatinine, albumin and urea and whole body 

radiation effective dose. Creatinine, albumin and urea were used to estimate 

GFR by serum creatinine, Modified Diet in Renal Disease (MDRD), and 

Cockcroft-Gault equations. GA presented a -18,5% GFR variation by 51Cr-

EDTA varying from 94,4±18,6 mL/min before THW to 76,2±15,7 mL/min after 

THW (p=0,0002) while GB presented a 4% GFR variation by 51Cr-EDTA 

varying from 90,8±18,4 mL/min before TSHrh to 92,6±15,2 mL/min after 

rhTSH (p=0,64). GFR significantly varied only in GA without presenting 

proportionality with thyroid hormone variation. There was no correlation 

between rise in TSH levels and GFR. Creatinine equations demonstrated a 

sustained reduction in GFR during THW and GFR stability after thyroid 

hormone reposition, while GB presented stable GFR during the whole study. 

Whole body radiation effective dose didn’t present significant differences 

between the two groups (p=0,76). Comparing 51Cr-EDTA and GFR 

estimative equations presented Pearson correlation score of 0,78 for serum 

creatinine, 0,79 for MDRD and 0,66 for Cockcroft-Gault, while comparison 

between variances in GA between 51Cr-EDTA e serum creatinine equation 

was significantly different. In conclusion GFR presents a reduction during 

THW related to hypothyroidism and not to TSH rise and stabilizing after 

thyroid hormone therapy, GFR does not vary during rhTSH, whole body 



radiation effective dose does not vary between the two groups proportionally 

to GFR, and that MDRD equation had the best correlation with 51Cr-EDTA. 

 

Descriptors: glomerular filtration rate; hypothyroidism; thyrotropin; pituitary 

hormones; creatinine; dosimetry; radiological protection; thyroid neoplasms; 

nuclear medicine. 
 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Introdução 
 



1 Introdução   2 

1  INTRODUÇÃO 

 

 

1.1 Carcinoma diferenciado da tireoide e o uso do 131I 

 

1.1.1 Bases fisiológicas e objetivos do uso do 131I 

 

Em 1946, é descrito o uso de iodo radioativo no tratamento do câncer 

de tireoide1. O seu uso pode ter objetivos distintos. O primeiro deles é 

denominado ablação, e tem por finalidade destruir o tecido tireoidiano 

remanescente após uma tireoidectomia total, visando diminuir a taxa de 

recorrência locorregional e facilitar o acompanhamento do paciente por 

intermédio da monitoração laboratorial dos níveis de tireoglobulina no 

sangue. Este procedimento é realizado habitualmente em algumas semanas 

a meses após a tireoidectomia total. Outro objetivo é o tratamento com 131I 

de pacientes tireoidectomizados com conhecida doença residual, recorrente, 

persistente ou metastática2. 

As bases fisiológicas do uso clínico do 131I residem no fato de que os 

carcinomas bem diferenciados da tireoide (CDT) retêm parte das 

propriedades biológicas das células tireoidianas normais. Destaca-se, dentre 

estas, a propriedade de captar o iodo circulante sérico e internalizá-lo no 

interior dos folículos tireoidianos para produção hormonal, apesar da menor 

atividade do sistema de cotransporte Sódio-Iodo (Sodium-Iodine Symporter 

– NIS) no CDT quando em comparação ao tecido tireoidiano normal3. O NIS 

é uma proteína localizada na membrana basolateral da célula tireoidiana e é 

regulada por hormônio estimulador da tireoide (thyroid stimulating hormone – 

TSH) que, por sua vez, favorece uma maior expressão desta proteína, bem 

como também favorece o transporte ativo de iodo para dentro da célula 

tireoidiana. Após internalizado, o iodo é transportado até o coloide dos 

folículos tireoidianos e incorporado à tireoglobulina. Este processo é 

denominado organificação, sendo modulado pela atividade da 
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tireoperoxidase e pela presença de peróxido de hidrogênio H2O2. Os 

hormônios triiodotironina (T3) e tiroxina (T4) são, então, paulatinamente 

desacoplados da tireoglobulina para, finalmente, serem secretados na 

corrente sanguínea. 

Estas propriedades da célula tireoidiana normal encontram-se também 

presentes na célula neoplásica tireoidiana bem diferenciada, ainda que, 

muitas vezes, em situação anormal. Um exemplo consiste na atividade de 

síntese hormonal nas células cancerígenas ser menor que o observado na 

célula tireoidiana normal. Isto explica a observação de que, na presença de 

tecido tireoidiano normal, um nódulo tireoidiano maligno, frequentemente, 

aparece como um nódulo menos captante em um estudo cintilográfico com 

radioiodo3. 

Desta forma, visando a um incremento da captação de 131I pelos CDT 

algumas medidas são, habitualmente, adotadas. A redução da competição 

do iodo radioativo com o iodo não radioativo (geralmente proveniente da 

ingestão de alimentos ou medicamentos ricos em iodo) é feita por restrição 

dietética de iodo e restrição de uso de medicamentos ou contaminantes 

tópicos que contenham iodo. Esta medida diminui a biodisponibilidade deste 

elemento no organismo do paciente. Assim, o NIS teria a sua disposição, 

preferencialmente, o 131I para ser internalizado. Já o estímulo à captação e 

retenção celular é feita por estimulação celular pelo TSH4. 

 

 

1.1.2 Indicações de ablação de tecido tireoidiano remanescente e 
tratamento de doença avançada com 131I 
 

O tratamento com 131I é utilizado há mais de seis décadas desde sua 

descrição inicial já citada anteriormente. Em situações nas quais há recidiva 

comprovada ou metástases conhecidas do CDT, a terapia com 131I é 

recomendada com base em literatura publicada, constando em diretrizes 

emitidas por instituições internacionais5–7.  

Já com relação à ablação de tecido tireoidiano remanescente (ATTR), 

ainda se discute quais os grupos de pacientes que mais se beneficiariam do 
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procedimento, principalmente devido à dificuldade em se mensurar 

prospectivamente o benefício proporcionado. Não obstante, levando em 

conta as evidências em literatura médica, as mesmas diretrizes estabelecem 

estratificações de risco com base nas características clínicas do paciente e, 

principalmente, nas características anatomopatológicas para determinar 

quando melhor indicar a ATTR5,6. 

Uma demonstração do benefício da ATTR em literatura médica é a 

revisão publicada por Mazzaferri e Kloos em 2001. Os autores, em sua 

análise, demonstram o benefício de se associar a terapia supressiva com 

hormônio tireoidiano após a tireoidectomia, com redução de recorrências 

em, aproximadamente, 50% dos casos para menos de 40% em um intervalo 

de 40 anos, e demonstrando, também, o benefício de se associar a ATTR 

após a tireoidectomia, com redução adicional das recorrências neste mesmo 

intervalo de tempo quando associada com terapia hormonal tireoidiana 

supressiva, podendo chegar até a redução das recorrências para próximo de 

10% dos casos8. Desta forma, a ATTR é usada, rotineiramente, como 

tratamento adjuvante, beneficiando os pacientes com carcinoma bem 

diferenciado da tireoide, principalmente de risco intermediário e alto. 

Também é importante ressaltar que publicações recentes ainda vêm 

demonstrando que há possibilidade de existir benefício pela ATTR em todas 

as categorias de risco9, porém sendo este tópico muito controverso, e tendo 

nas diretrizes atuais das principais sociedades que estudam o câncer de 

tireoide a possibilidade da não indicação da ATTR em pacientes 

classificados como de muito baixo risco5,6. 

 

 

1.1.3 Formas de estímulo do TSH para ATTR com 131I 

 

Com relação ao estímulo do TSH, este pode ser obtido de duas formas 

distintas. Pode ser alcançado por elevação dos níveis de TSH endógeno que 

ocorrem após a retirada da reposição hormonal tireoidiana (RHT) com 

Levotiroxina ou pode ser alcançado por meio do estímulo exógeno com o 
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uso do TSH recombinante humano (TSHrh)4. O uso do TSHrh é indicado em 

pacientes em que não se consegue a elevação do TSH endógeno, como em 

pacientes com muitas metástases funcionantes, ou em pacientes que 

apresentem intolerância à falta de RHT e aos sintomas do hipotireoidismo, 

dentre outras potenciais indicações4. 

A utilização do TSHrh é iniciada como estímulo para estudos 

diagnósticos. Em 1997, Ladenson et al. compara as duas técnicas de 

estímulo do TSH em 127 pacientes e observa que o uso do TSHrh promove 

a captação do iodo radioativo de maneira eficaz e segura, porém de maneira 

menos eficiente em comparação com a suspensão da reposição hormonal10. 

As possíveis explicações para a observação são que a depuração renal do 

131I seria reduzida nos pacientes com hipotireoidismo induzido, ou que 

ocorra estimulação insuficiente e menos sustentada com o emprego do 

TSHrh. Já em 1999 e 2001, Haugen et al. e Robbins et al. respectivamente, 

encontram, em seus estudos, o primeiro com 229 pacientes e o segundo 

com 289 pacientes, eficácia e segurança no uso do TSHrh, não 

reproduzindo diferenças entre as duas formas de estímulo na performance 

de procedimentos diagnósticos com o radioiodo11,12.  

Para o preparo dos pacientes com a finalidade terapêutica, muito é 

discutido a respeito do uso do TSHrh. Em 2000, Luster et al. publicam o uso 

do TSHrh em uma série de 16 pacientes, sendo em 11 para ATTR e em 5 

para tratamento de doença avançada e/ou recorrente, em que a suspensão 

prolongada da RHT está contraindicada13.  

Na sequência de investigações sobre o desempenho em 

procedimentos terapêuticos com radioiodo e utilizando o TSHrh em 

comparação ao tradicional método de suspensão da RHT, Robbins et al., em 

uma análise retrospectiva de 87 pacientes que fizeram tratamento ablativo 

sob uma ou outra forma de preparo, conclui que os dois grupos obtiveram 

resultados terapêuticos semelhantes14. Os autores descrevem 81% de 

efetividade nos pacientes com suspensão hormonal e 84% de efetividade no 

grupo sob estímulo de TSHrh, sem diferenças estatísticas entre os grupos. 

Apesar de ressaltarem as limitações de um estudo retrospectivo não 
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controlado, foi registrada a segurança e eficácia em realizar tratamento sob 

estímulo com TSHrh. 

Avaliando a eficiência do TSHrh no tratamento do CDT avançado em 

pacientes que não podiam suportar a suspensão da RHT, Jarzab et al. 

também encontraram segurança e eficiência no uso do TSHrh15. Estudo 

randomizado e controlado multicêntrico internacional também evidenciou 

segurança e sucesso na ablação de tecido tireoidiano remanescente 

utilizando o TSHrh em comparação ao preparo com suspensão hormonal, 

dado confirmado no acompanhamento dos pacientes por cerca de 3 anos 

após a ATTR16,17. 

O uso, portanto, de ambas as formas de estímulo do TSH com a 

finalidade de ATTR têm bom embasamento em literatura médica. Assim, 

passa a ser considerada a equivalência de resultados das duas formas de 

estimulação para a ATTR. 

Uma discussão importante ocorre acerca das vantagens e 

desvantagens de cada método de estímulo do TSH e sua aplicabilidade 

prática. Neste ponto, se encontram dois itens bastante importantes em uma 

análise de custo-benefício em saúde e diametralmente opostos em cada 

forma de estímulo de TSH para ATTR. A suspensão da TRH é de baixo 

custo, pois basta que se interrompa uma medicação e aguarde a produção 

endógena do TSH pelo próprio sistema endocrinológico do paciente. No 

entanto, é esperado que o paciente entre em estado de hipotireoidismo, 

apresentando, frequentemente, os sinais e sintomas clássicos desta 

entidade clínica. Já quando o paciente é estimulado por meio do TSHrh, a 

reposição hormonal tireoidiana é mantida, permanecendo o paciente em 

estado eutireoideo e sem prejuízo de seu estado de homeostase 

endocrinológica. Porém, ao realizar esta forma de preparo, é necessário 

aplicar o TSH artificial, agregando o custo desta medicação, tendo o custo 

de R$ 3.415,62 (cotação e valor aplicados a este projeto de acordo com 

orçamento inicial de 11 de maio de 2011), chegando próximo de dobrar o 

custo da ATTR. Na decisão de qual forma de estímulo utilizar, devem ser 
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considerados o quadro clínico do paciente e os recursos financeiros 

disponíveis no sistema de saúde. 

 

 

1.2 Relação entre filtração glomerular e hipotireoidismo 

 

1.2.1 Evidências clínicas e impacto dos preparos para terapia com 131I 
na filtração glomerular 
 

É conhecido que os hormônios tireoidianos apresentam importante 

papel na fisiologia renal, e que o hipotireoidismo primário acarreta elevação 

dos níveis de creatinina sérica (CS), diminuição no ritmo de filtração 

glomerular (RFG), entre outras alterações18. As alterações renais no 

hipotireoidismo primário são estudadas, apesar de ainda não ter seus 

mecanismos fisiológicos plenamente conhecidos. Habitualmente, são 

revertidas após a terapia de RHT e não apresentam correlação com 

autoimunidade tireoidiana19. 

Hollander et al. demonstram aumento no RFG em grupo de 37 

pacientes com hipotireoidismo primário tratados com RHT, ainda que o nível 

final de eutiroidismo não seja alcançado por todos pacientes20, fato que pode 

subestimar o fenômeno observado. Assim, os pacientes incluídos neste 

estudo que apresentam filtração glomerular estimada em 70±17 mL/min, 

quando são tratados para o hipotireoidismo, elevam sua filtração glomerular 

estimada para 83±24 mL/min com significância estatística. Interessante 

observar que 14 pacientes em hipertireoidismo incluídos por Hollander et al. 

neste mesmo estudo apresentam queda da filtração glomerular após 

tratamento, indo de 135±36 mL/min para 96±27 mL/min, também com 

significância estatística20. Hipóteses de relação entre disfunção tireoidiana e 

Ritmo de filtração glomerular são levantadas. 

Kreisman e Henessey publicam, em 1999, um estudo demonstrando 

elevação nos níveis de CS em pacientes sob preparo com suspensão 

hormonal para realização de pesquisa de corpo inteiro com 131I. No entanto, 

não avaliam a alteração do RFG destes pacientes, apesar de presumirem 
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como sendo a causa da elevação dos níveis de creatinina21. No entanto, a 

importância da filtração glomerular nos procedimentos com 131I é maior ao 

se avaliar dosimetricamente a radiação implicada nos tratamentos, seja 

associada ao preparo com suspensão da RHT ou associada ao uso do 

TSHrh. 

Lembramos, também, que, para melhor avaliação do impacto na 

filtração glomerular relacionado ao preparo para estímulo do TSH, deve-se 

afastar a existência de insuficiência renal crônica de base18, além de 

metástases renais ou uma segunda malignidade de origem renal 

sincrônica22, as quais poderiam estar levando diretamente a um prejuízo da 

filtração glomerular do paciente. Embora rara, a neoplasia renal secundária 

à neoplasia primária bem diferenciada da tireoide é evidenciada em 2,3% 

dos casos conforme meta-análise publicada em 2007 por Subramanian et 

al.22 apresentando associação positiva ainda que sua sincronicidade não 

seja usual. Também se constatam relatos de casos confirmando a existência 

ocasional de metástases de carcinoma bem diferenciado da tireoide para os 

rins23. 

 

 

1.2.2 Evidências clínicas e impacto dos preparos para terapia com 131I 
na dose de radiação 
 

A avaliação dosimétrica é um ponto importante no uso médico das 

radiações ionizantes, em que se objetiva o máximo de benefício proposto 

com a menor exposição possível de órgãos e tecidos sadios a possíveis 

riscos ou danos pela radiação. Em um tratamento dirigido, como a 

radioiodoterapia com 131I (RIT), esta situação exemplifica-se pela obtenção 

de uma dose eficiente para tratar o paciente, e que proporcione a menor 

dose possível para os demais órgãos sadios do corpo inteiro. 

Para melhor entendimento dos conceitos envolvidos nas terapias com 

fontes radioativas não seladas, temos que, habitualmente, são reportadas as 

atividades radioativas destas fontes administradas ao paciente. No sistema 

internacional de medidas (SI), a atividade é definida pela quantidade 
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becquerel (Bq) que representa o decaimento de um núcleo radioativo por 

segundo (s-1). Antigamente, era medida em curie (Ci), sendo, até hoje, 

encontrado seu uso devido à praticidade numérica desta escala, e que se 

relaciona ao Bq da seguinte forma 1 Ci = 37 GBq.  

Porém, para o interesse de efeitos de radiação, temos como de maior 

importância as medidas que se reportam aos efeitos imediatos e aos efeitos 

probabilísticos (estocásticos) das radiações ionizantes. Para os efeitos 

imediatos, a medida mais importante é a dose absorvida de radiação que 

relaciona a quantidade de energia radioativa incorporada pela matéria 

irradiada. No caso do paciente, relaciona a quantidade de radiação emitida 

que é absorvida pela massa de um tecido e, consequentemente, com os 

efeitos agudos decorrentes da ionização. Sua medida no SI é feita em gray 

(Gy) e equivale a 1 joule (J) de energia radioativa absorvida por 1 

quilograma (kg) de matéria e, habitualmente, independe de contexto 

biológico, com exceção da radiossensibilidade do tecido. Efeitos biológicos 

imediatos e tardios determinísticos não estocásticos, exemplificados aqui por 

morte celular, em geral, se relacionam proporcionalmente à quantidade de 

energia radioativa depositada e a radiossensibilidade do tecido, sendo muito 

utilizado para guiar tratamentos de radioterapia externa.  

Já para efeitos probabilísticos estocásticos, a grandeza de maior 

interesse é a dose equivalente. Estes efeitos estocásticos são aqueles que 

se somam a cada irradiação de forma a aumentar a probabilidade ou chance 

de um efeito biológico ocorrer, sendo um exemplo clássico as mutações 

genéticas decorrentes e a possibilidade de desenvolvimento de neoplasia 

radiação induzida. A dose equivalente é medida no SI pela unidade sievert 

(Sv) e é uma medida de efeitos na saúde de baixa dose de radiação e 

representa risco acumulado de indução de câncer, dano genético, mutações 

passadas para novas gerações, dentre outras. A dose equivalente é muito 

interessante do ponto de vista biológico e no uso da RIT, pois, em pacientes 

que podem porventura receber sucessivos tratamentos, ela determina o 

risco acumulado à saúde em cada tratamento e a consequente chance de 

efeitos tardios indesejáveis. 
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Conforme literatura médica, a dose para sucesso do tratamento é 

variável de acordo com o tipo de tecido a ser irradiado, sendo valores 

referenciados como associados a aumento da taxa de resposta à terapia os 

de 300 Gy para ablação de tecido tireoidiano remanescente e 80 Gy para 

metástases24. Já para efeitos determinísticos, o mais frequentemente 

encontrado é sialoadenite, enquanto efeitos hematológicos costumam ser 

mais raros25. Efeitos como carcinogênese induzida por radiação tem seus 

fundamentos derivados de observações de populações, tais como 

sobreviventes de bomba atômica, trabalhadores ocupacionalmente expostos 

a emissões nucleares e indivíduos submetidos à radioterapia, nas quais se 

estima que o risco de câncer em baixas doses ou taxas de dose de radiação 

são tardios e ocorrem em cerca de 5%/Sv26. No entanto, cada vez mais, se 

estuda a relação entre exposição e efeitos indesejados, que, nas exposições 

mais baixas, como as envolvidas em procedimentos médicos, são incertas 

estas relações, principalmente nos casos de doses equivalentes entre 100 a 

200 mSv, enquanto para doses de 5 a 20 mSv estas passam a ser 

praticamente desconhecidas27. Há inclusive autores que defendem a ideia 

de hormese, que seria uma proteção natural induzida por radiação em 

baixas doses, e que tem sido recorrentemente negligenciada nos modelos 

de cálculos de risco de aumento da incidência de cânceres28. 

A meia-vida efetiva do 131I é importante parâmetro na avaliação do 

comportamento biológico para estudo da dose de radiação e seus efeitos 

após o uso do TSHrh em comparação ao preparo com suspensão RHT. 

Menzel et al. observam que a meia-vida efetiva do 131I é menor quando 

realizado o preparo com estímulo pelo TSHrh em comparação à suspensão 

da RHT, sendo de 0,43±0,11 dias e 0,54±0,11 dias, respectivamente29. Esta 

observação pode, em teoria, corresponder a uma menor dose de radiação 

de corpo inteiro quando se usa o TSHrh, porém não se conhecendo se há 

relação concomitante com possível menor dose de radiação fornecida aos 

tecidos alvo. 

Avaliando aspectos similares, Hänscheid et al. encontram um maior 

valor de captação de 131I em 48 horas de 67,6±48,8 horas nos tecidos 
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tireoidianos remanescentes dos pacientes quando estimulados com TSHrh, 

em contraste aos valores de 48,0±52,6 horas encontrados com 

hipotireoidismo endógeno induzido30. Quando estes valores são corrigidos 

pelo tempo de residência sanguíneo do 131I, as diferenças entre os dois 

grupos desaparecem.  

Um trabalho compara a eliminação urinária do 131I em pacientes 

submetidos a TSHrh e suspensão da RHT, evidenciando uma curva mais 

lenta de eliminação nos pacientes submetidos à suspensão da RHT, apesar 

do mesmo artigo não mencionar ou identificar se há diferença estatística 

significativa entre as curvas apresentadas31, limitando as conclusões 

envolvidas nesta observação. 

Já a avaliação da dose absorvida pelo tecido alvo na ATTR é de difícil 

estimativa porque existem sérias limitações à determinação da massa de 

tecido remanescente pós-tireoidectomia, lembrando que essa, na maioria 

dos casos, é microscópica. Também se observa que, com a depuração mais 

rápida do 131I com o uso do TSHrh, ocorre menor exposição do tecido 

extratireoidiano à radiação, também avaliado por Hänscheid et al. pela 

estimativa de dose de radiação em sangue que é menor no uso do TSHrh, 

fato que pode ser interessante sob a perspectiva de redução da exposição à 

radiação do  paciente ao mínimo exequível, sem prejuízo do efeito 

terapêutico desejado30. 

 

 

1.3 Métodos de avaliação da filtração glomerular 

 

Ao se avaliar o impacto que o hipotireoidismo promove na filtração 

glomerular dos pacientes, esbarra-se nas limitações que os possíveis 

métodos de avaliação desta função apresentam. As diferentes metodologias, 

como dosagem de creatinina, fórmulas calculadas de determinação do RFG 

e determinações radioisotópicas do RFG, podem apresentar variações de 

acurácia e reprodutibilidade. 
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1.3.1 Determinação do ritmo de filtração glomerular: creatinina e 
estimativas por fórmulas calculadas e determinação por 51Cr-EDTA 
 

Em um artigo de revisão publicado em 1999, Rahn, Heidenreich e 

Brückner reportam que o RFG é a melhor ferramenta clínica para estimar 

massa renal funcionante e que essa apresenta boa correlação com a 

gravidade dos distúrbios renais32.   

Sua medida em humanos é feita idealmente por meio da depuração de 

um marcador livremente filtrado pelos glomérulos renais, sendo a medida de 

depuração da inulina considerada como padrão-ouro, porém sendo uma 

metodologia de difícil execução e com limitações práticas em sua aplicação. 

Nesta mesma revisão, os autores descrevem que o uso da creatinina 

como marcador alternativo de depuração é questionável, dado que esta é 

secretada pelos túbulos renais e pode sofrer interferência em sua excreção 

e secreção por vários medicamentos32. De forma análoga, o uso de fórmulas 

calculadas para determinação do RFG, nas quais, habitualmente, é levada 

em consideração a creatinina sérica, apesar de serem práticas em uma 

rotina clínica, também apresentam as mesmas limitações.  

Levey et al. tentam, em 1999, chegar a equações mais confiáveis para 

estimativa da filtração glomerular com base na dosagem sérica de 

creatinina, introduzindo variáveis como sexo e idade33. As diversas 

equações, tais como a equação obtida pelo estudo Modification of diet in 

renal disease (MDRD), a equação de Cockcroft-Gault, e a equação de 

creatinina sérica exclusiva podem ser compradas entre si ou, idealmente, 

validadas frente a método de determinação do RFG por depuração de um 

marcador mais próximo ao da inulina33. Portanto, em populações 

específicas, as com hipotireoidismo induzido pelo preparo para terapia com 

131I, nem sempre há validação destas equações em literatura, sendo 

interessante compará-las a métodos independentes de equações. 

Ainda na revisão de Rahn, Heidenreich e Brückner, os autores avaliam 

que os métodos de medicina nuclear utilizando radiofármacos como o 51Cr-

EDTA são metodologias acuradas para a prática clínica e acompanhamento 

do RFG, e com radiação administrada ao paciente inferior a um exame de 
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raio-X de tórax32. Sua limitação encontra-se somente nos pacientes nos 

quais o ritmo de filtração glomerular é extremamente reduzido como em 

pacientes com insuficiência renal crônica em fase pré-dialítica, tais como 

pacientes com RFG abaixo de 10 mL/min34. 

 

 

1.3.2 Quantificação do RFG no hipotireoidismo e no preparo para 
radioiodoterapia 
 

Como já citado anteriormente pela publicação de Kreisman e 

Henessey, há elevação dos níveis de CS no preparo por suspensão da RHT 

prévio à pesquisa de corpo inteiro com 131I, apesar de ressaltada na mesma 

publicação que é escassa a literatura de referência neste tópico21. 

Lembramos que o simples relato da alteração da CS não é um método de 

quantificação da filtração glomerular. Pode-se observar a estimativa do RFG 

por fórmulas com base na CS, como evidenciada na publicação de 

Hollander20. 

Não é de nosso conhecimento publicações avaliando sistematicamente 

pacientes submetidos a hipotireoidismo endógeno para tratamento com 

radioiodo empregando metodologias quantitativas como a prova da inulina. 

Em 1996, Montenegro avalia o RFG por estimativa por meio da 

depuração de creatinina e de ureia em urina de 24 horas em 41 pacientes 

com hipotireoidismo primário32. A redução que observam no RFG decorrente 

do estado de hipotireoidismo é de 62±4 mL/min quando sem tratamento e de 

90±3 mL/min após 2 meses de tratamento do hipotireoidismo. Em 1999, 

Villabona avalia o RFG por 51Cr-EDTA numa população de 17 pacientes com 

hipotireoidismo primário que se encontrava reduzido de 99,6±32,2 mL/min 

quando sem tratamento, e reavaliando 15 destes pacientes após RHT 

observa melhora do RFG para e de 125,7±41,2 mL/min35. 

A avaliação do uso do 51Cr-EDTA em pacientes com CDT 

tireoidectomizados e em hipotireoidismo severo teve sua atenção por meio 

de Karanikas em sua publicação de 200436. Estes pacientes apresentavam 

um intervalo de cerca de cinco semanas entre a tireoidectomia e a terapia 
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com 131I. Nenhum de seus pacientes apresentou sintomas de hipotireoidismo 

durante o estudo. Neste estudo, avaliou-se o RFG e volume de distribuição 

sanguíneo com o 51Cr-EDTA e a função tubular com 99mTc-MAG3. Não é 

descrito no estudo o momento temporal em que foram contadas as 

amostras, e se foi considerada e corrigida possível interferência da atividade 

de 99mTc nas contagens do 51Cr. O estudo repetiu as mesmas avaliações 

após oito semanas de início da reposição hormonal tireoidiana. Os seus 

resultados mostraram que não houve alteração da função tubular nos 

pacientes antes e após a reposição hormonal. Ocorreu melhora do RFG 

após início da reposição hormonal de 61±18 mL/min para 75±23 mL/min, e 

não se observou diferença do volume de distribuição sanguíneo durante o 

hipotireoidismo e após a reposição hormonal36.  

 

 

1.4 Justificativas do trabalho 

 

Apesar de ser evidenciado que o preparo do paciente para a 

radioiodoterapia pode alterar o nível de creatinina e o ritmo de filtração 

glomerular quando da suspensão da terapia hormonal tireoidiana 

substitutiva, ainda são escassos os trabalhos medindo estas alterações por 

métodos quantitativos. 

O único trabalho que realiza esta avaliação antes do tratamento por 131I 

o faz em pacientes com hipotireoidismo imediatamente após a 

tireoidectomia36, e não na situação mais usual em nosso meio, em que a 

interrupção da reposição hormonal para tratamento com radioiodo se dá 

após um maior intervalo da tireoidectomia. Este trabalho também não 

correlaciona o grau de disfunção do RFG com o nível de TSH dos pacientes 

e apenas descreve a normalização da filtração glomerular após intervalo de 

oito semanas de reposição hormonal, não fazendo avaliações mais 

precoces36. 
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Também não são encontrados trabalhos em literatura avaliando de 

forma quantitativa o RFG de pacientes submetidos ao preparo TSHrh, em 

que não é esperada, em teoria, a queda de RFG pelo hipotireoidismo. A 

manutenção do RFG pode justificar as evidências de menor meia-vida 

efetiva do 131I no uso do TSHrh29,30, e, numa avaliação dosimétrica, 

eventualmente, demonstrar que este preparo acarreta significativa redução 

da dose de radiação para corpo inteiro em comparação à suspensão da 

reposição hormonal tireoidiana, exclusivamente pela menor meia-vida 

efetiva do 131I.  

É encontrado somente um trabalho que correlaciona o radioiodo 

excretado na urina em pacientes sob suspensão hormonal e sob TSHrh, 

porém, por este trabalho, não é possível determinar quais componentes 

fisiológicos se correlacionariam com a menor excreção renal do radioiodo e 

a maior meia-vida efetiva desse31. 
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2 OBJETIVOS 

 

 

2.1 Primários 

 

Determinar a influência do preparo com suspensão da terapia de 

reposição hormonal substitutiva tireoidiana em comparação ao preparo com 

uso de TSHrh no ritmo de filtração glomerular medido por método padrão 

com 51Cr-EDTA em pacientes portadores de CDT e candidatos a tratamento 

ablativo de tecido tireoidiano remanescente com 131I. 

 

 

2.2 Secundários 

 

 Correlacionar a estimativa de RFG baseada em cálculos por 

fórmulas com base na CS ao método padrão com 51Cr-EDTA na 

população de pacientes estudados; 

 Correlacionar o nível de variação do TSH sérico, T4 livre sérico e 

peso do paciente, com o nível de queda observado no RFG na 

população de pacientes estudados; 

 Observar a evolução imediata da filtração glomerular no período de 

7 a 10 dias após o radioiodo utilizando fórmulas baseadas em 

creatinina; 

 Avaliar a dose efetiva em corpo inteiro após terapia com 131I e 

correlacionar com a taxa de RFG. 
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3  MÉTODOS 

 

 

3.1 Casuística e desenho geral do estudo 

 

Foi realizado um estudo prospectivo de uma população de pacientes 

com CDT com indicação de RIT para ATTR, conforme práticas adotadas no 

Instituto do Câncer do Estado de São Paulo (ICESP) da Faculdade de 

Medicina da Universidade de São Paulo. O estudo foi aprovado pelo comitê 

de ética da instituição (Anexo A) e todos os pacientes assinaram termo de 

consentimento livre e esclarecido (Anexo B). As informações dos pacientes 

utilizadas para o estudo foram registradas em folhas de trabalho específicas 

e mantidas sob guarda do pesquisar (Anexos C e D). Critérios de inclusão 

foram idade acima de 18 anos, confirmação histológica do CDT, pacientes já 

submetidos ao tratamento cirúrgico de tireoidectomia total, e encaminhados 

para RIT ablativa no ICESP. O preparo para realização dos procedimentos 

terapêuticos foi o mesmo que o padronizado na rotina do ICESP (Anexos E 

e F) e tem base em literatura médica visando ao máximo aproveitamento da 

dose administrada de iodo radioativo4. Os pacientes foram subdivididos 

aleatoriamente em dois grupos de 14 pacientes cada, que foram 

comparados entre si, sendo o denominado grupo A submetido a estímulo do 

TSH por suspensão da RHT e o denominado grupo B submetido a estímulo 

por uso do TSHrh.  

A aleatorização dos pacientes foi simples na proporção de 1:1. Ao 

serem incluídos no estudo, os pacientes e os médicos não tinham a opção 

de escolher a qual forma de estímulo do TSH seriam submetidos, sendo 

este resultado exclusivo da aleatorização. Pacientes e profissionais 

envolvidos nos cuidados dos pacientes não se encontravam cegos para a 

forma de estímulo do TSH que cada paciente foi submetido. Assim, o estudo 

foi classificado como um ensaio clínico aleatorizado controlado não cego. 
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Os critérios de exclusão foram pacientes portadores de insuficiência 

renal crônica conhecida ou em diálise, metástase renal do CDT, neoplasias 

renais primárias associadas ao CDT, hipotireoidismo clínico, mulheres 

gestantes ou em lactação e menores de 18 anos. Os pacientes incluídos 

neste estudo tinham por objetivo da RIT somente a ATTR, então, não foram 

incluídos pacientes com metástases a distância conhecidas, também 

caracterizando um critério de exclusão. Pacientes que estivessem em 

hipotireoidismo subclínico ao exame pré-preparo ou que não puderam 

realizar todas as etapas do estudo, ainda que incluídos no estudo e 

aleatorizados, também foram excluídos de análise. 

Para cálculo amostral prévio ao início do estudo, foi assumida 

distribuição normal do RFG, com redução de 10% do RFG no Grupo A e 0% 

de variação do RFG do Grupo B, sendo adotados como p-valores de 

significância estatística para diferença entre os grupos valores abaixo de 5% 

(p<0,05) e poder estatístico acima de 80% (poder>0,8), sendo previsto um 

número inicial de 22 pacientes em cada grupo. Foi realizada análise parcial 

dos dados após um mínimo de 50% dos pacientes incluídos em cada grupo. 

Foi decidido que, no caso da análise parcial, demonstrar p-valores de 

significância estatística para diferença entre os grupos com valores abaixo 

de 0,1% (p<0,01) e poder estatístico acima de 98% (poder>0,98), seriam 

considerados mais indicativos que o proposto inicial e suficientes para 

término do estudo de maneira satisfatória a responder os objetivos do 

trabalho.  

Os pacientes foram submetidos à determinação do ritmo de filtração 

glomerular por 51Cr-EDTA em dois momentos. O primeiro antes de realizar o 

início do preparo (momento pré-preparo) e o segundo após o fim do preparo 

e anteriormente à administração do 131I (momento pós-preparo), sendo, 

nestas ocasiões, medidos também parâmetros biométricos dos pacientes, 

como peso, altura, pressão arterial (sistólica e diastólica) e frequência 

cardíaca. 

Os pacientes também colheram exames séricos de ureia, creatinina e 

albumina, além do perfil hormonal tireoidiano utilizado na rotina de 
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acompanhamento de pacientes tireoidectomizados por CDT que inclui coleta 

sérica e dosagem de T4 livre, TSH, tireoglobulina (Tg) e anticorpos 

antitireoglobulina (Anti-Tg), nos momentos pré e pós-preparo, bem como 

também colheram ureia, creatinina e albumina séricas no momento da alta 

hospitalar após a internação referente ao procedimento de dose terapêutica 

de 131I (momento pós-DT imediato) e uma semana após a administração da 

dose terapêutica de 131I em que o paciente já se encontrava por cerca de 1 

semana de retorno à RTH (momento pós-DT tardio). Os momentos de 

realização dos procedimentos com 51Cr-EDTA e coleta de exames séricos 

podem ser visualizados na Figura 1. 

 

 
Figura 1- Momentos de realização dos procedimentos nos Grupo A e Grupo 
B 

 

Os pacientes, no início do estudo, tiveram suas características clínicas 

medidas, utilizando sempre os mesmos instrumentos para todos os 

pacientes, com finalidade de evitar erros relacionados a diferenças de 



3 Métodos   22 

calibrações entre os instrumentos. Foram contemplados idade, altura, peso, 

pressão arterial (PA) sistólica e diastólica, e frequência cardíaca (FC).  

Foram avaliados e comparados os efeitos na filtração glomerular 

causados pelo preparo com suspensão da RHT e pelo preparo com TSHrh, 

bem como, o perfil de recuperação do RFG após 1 semana da RTH. 

Também foram comparados os valores de RFG obtidos por medição 

direta por 51Cr-EDTA com os obtidos por cálculos a partir da creatinina, ureia 

e albumina séricas.  

 

 

3.2 Técnica dos procedimentos terapêuticos com 131I 

 

A terapia foi realizada em pacientes com CDT após consulta clínica e 

determinação da indicação de ATTR. O tratamento foi realizado com 

atividades programadas padronizadas de 5,5 GBq (150 mCi) de iodeto de 

sódio radiomarcado com iodo-131 (NaI-131I), produzido pelo Instituto de 

Pesquisas Energéticas e Nucleares (IPEN), sendo aceita variação máxima 

de 10% na atividade administrada e conferida em calibrador de dose em 

relação à atividade prescrita. A dose foi indicada de acordo com o estádio 

clínico do paciente, e realizada de 25 a 45 dias após o início do preparo.  

Todos os pacientes realizaram, em seu preparo prévio ao tratamento, 

uma dieta pobre em iodo por 15 dias, além de suspensão de medicamentos 

e vitaminas que continham iodo por 6 semanas, uso de produtos tópicos que 

contenham iodo por 4 semanas, e uso de contrastes radiológicos iodados e 

uso de amiodarona por 3 meses (Anexos E e F). Foram colhidos, como 

parte da rotina de manejo destes pacientes no ICESP, após o preparo e 

antes da realização da dose de radioiodo, os exames séricos de TSH, Tg, e 

Anti-Tg, além de gonadotrofina coriônica humana (β-HCG) nos casos de 

mulheres em idade fértil com a finalidade de excluir a possibilidade de 

gravidez. 
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Os pacientes do grupo A realizaram suspensão da RHT por um mínimo 

de 25 dias. Estes pacientes somente realizaram o tratamento se os níveis 

séricos de TSH fossem maiores ou iguais a 30 µUI/mL. 

Já os pacientes do grupo B foram estimulados por TSHrh (tirotrofina 

alfa – Thyrogen® – produzido por Genzyme, Boston-Massachusetts) por 

injeção intramuscular glútea de 0,9 mg desta medicação 24 e 48 horas 

previamente à administração da dose de 131I, conforme orientação de 

preparo e posologia do fabricante. Cada injeção foi preparada com a 

suspensão do liofilizado de ampolas individuais da medicação com água 

para injeção estéril, também seguindo as instruções da bula da medicação. 

Após a administração do TSHrh, os pacientes foram questionados, de 

forma aberta, com relação a sinais e sintomas percebidos nos tempos de 15 

minutos, 24 e 48 horas após a injeção, bem como no momento em que 

compareceram para realização de PCI pós-dose. A relação entre níveis de 

TSH atingidos após uso do TSHrh e o peso do paciente no momento de uso 

do TSHrh também foi avaliada. 

Os pacientes submeteram-se ao tratamento em regime de internação 

em quarto terapêutico preparado para procedimentos de Medicina Nuclear, 

seguindo as normas da Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN) 

vigentes na época do estudo37. A alta dos pacientes também foi 

condicionada às normas estabelecidas pela CNEN à época do estudo (taxa 

de exposição a 1 metro inferior ou igual a 6,6 mR/h em equivalência a 

atividade igual ou inferior a 30 mCi de 131I), além de depender das condições 

clínicas dos pacientes37. 

A ingesta hídrica durante a internação foi estimulada conforme vontade 

do paciente.  

Os pacientes realizaram PCI pós-dose terapêutica de 5 a 10 dias após 

a alta hospitalar, já sendo um procedimento realizado de rotina na RIT, e 

cujas imagens foram obtidas em modo varredura em câmara a cintilação 

Symbia-T16® (Siemens®), utilizando um colimador do tipo para alta energia. 

Estas imagens tiveram por objetivo averiguar os sítios nos quais o 131I se 
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concentrou, bem como servirem para restadiamento clínico e de referência 

no acompanhamento evolutivo dos pacientes. 

 

 

3.3 Técnica dos procedimentos para determinação da filtração 
glomerular 
 

Para a determinação do ritmo de filtração glomerular com 51Cr-EDTA, 

os pacientes estavam em jejum de 3 horas e ingeriram 2 copos de água 1 

hora antes da injeção do radiofármaco. Evitaram-se exercícios físicos 

exagerados após receberem o radiofármaco. Os pacientes tiveram o seu 

peso e altura medidos para cálculo da superfície corpórea. 

Foi injetado endovenosamente uma atividade de 3,7 MBq (0,1 mCi) de 

51Cr-EDTA, produzido pelo IPEN, em volume maior ou igual a 1 mL na 

seringa do paciente (SPC) (Figura 2, Quadro A), seguida de uma lavagem 

com 10 mL de soro fisiológico em outra seringa.  

A SPC não foi lavada ou teve sangue aspirado após a injeção. O 

horário da injeção foi registrado em folha de trabalho específica. A massa de 

51Cr-EDTA injetado no paciente foi considerada pela diferença entre o peso 

da SPC antes da injeção no paciente e após a injeção no paciente (ΔSPC), 

ambos medidos em balança analítica (Quimis® Q-500L210C®) (Figura 2 

Quadro B). Para garantir que não houve extravasamento do radiofármaco no 

sítio de punção, a atividade local foi monitorada e registrada com contador 

Geiger-Müller (IEN-MIR 7026®), utilizando-se sonda de monitoramento de 

superfície (IEN-SPQ 7026®). 

Também foi preparada uma seringa para confecção de um padrão 

(SPD) com uma dose de 3,7 MBq (0,1 mCi) do mesmo 51Cr-EDTA, em 

volume semelhante à SPC. A seringa SPD também foi pesada em balança 

analítica e teve seu resultado anotado. O padrão foi preparado em um balão 

volumétrico com 1.000 mL de água destilada em que foi injetada a dose da 

SPD (Figura 2 Quadro C), sendo a SPD novamente pesada em balança 

analítica após a injeção. O peso de 51Cr-EDTA injetado no padrão foi 

considerado pela diferença entre o peso da SPD antes da injeção no balão e 
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após a injeção no balão (ΔSPD). O balão foi homogeneizado por cerca de 

20 vezes e foram retiradas após 15 minutos da homegeinização duas 

amostras de 2 mL com pipeta de precisão automatizada (Figura 2 Quadro 

D). 

 

 
Figura 2 - Procedimentos iniciais para determinação do ritmo de filtração 
glomerular por 51Cr-EDTA. A) Separação da atividade na seringa, B) 
pesagem da seringa com radiofármaco em balança analítica, C) preparo do 
padrão de referência em balão volumétrico, D) pipetagem para separação 
das amostras. 

 

Foram coletadas de cada paciente amostras de 10 mL sangue 2 e 4 

horas após a administração do radiofármaco, em veia diferente da utilizada 

para administração do 51Cr-EDTA. Depois de colhidas as amostras de 

sangue com o descarte dos primeiros 3 mL colhidos na punção, as amostras 

foram transferidas para tubo heparinizado com 0,2 mL de heparina. O 

horário de coleta das amostras foi medido sempre pelo mesmo relógio 

utilizado para registro do horário de injeção do radiofármaco no paciente. O 

plasma foi separado após centrifugação (Quimis® Q222T®) a 1.000 

gravidades por 10 minutos (Figura 3 Quadro A), sendo retiradas duas 
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amostras de 2 mL de plasma em pipeta de precisão, evitando colher na 

interface entre o sangue e o plasma (Figura 3 Quadro B). O objetivo de se 

retirar amostras em duplicata tanto do plasma como do padrão é diminuir a 

chance de erros decorrentes das aliquotagens.  

As contagens de radiação foram medidas em contador de poço 

automatizado (PerkinElmer® Wizard 3” 1480®) calibrado para a energia do 

cromo-51 com fotopico centrado em 320 keV (Figura 3 Quadro C). A 

contagem da atividade de fundo feita por 5 minutos antes de contar as 

amostras foi subtraída das demais contagens tanto de plasma como do 

padrão. As amostras de plasma e do padrão foram contadas por 5 minutos, 

sendo repetida nova contagem da atividade de fundo após contagem das 

amostras para garantir que não houve contaminação do contador de poço 

durante as contagens das amostras. Os valores de RFG são obtidos 

computacionalmente em planilha EXCEL® do pacote Microsoft Office 2010® 

(Figura 3 Quadro D) seguindo metodologia e equações abaixo 

pormenorizadas. 
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Figura 3 - Procedimentos finais para obtenção do ritmo de filtração 
glomerular por 51Cr-EDTA. A) centrifugação das amostras, B) separação do 
plasma, C) leitura em contador de poço, D) planilha para cálculo do ritmo de 
filtração glomerular. 

 

O ritmo de filtração glomerular foi calculado por análise de inclinação e 

intercepto da curva de depuração plasmático do 51Cr-EDTA segundo as 

equações: 

 

    
        

        
  

                            

                           
   

   

             
         (1) 

 

Em que temos que CP era a concentração plasmática de 51Cr-EDTA. 

As duas amostras plasmáticas foram, então, usadas para traçar curvas 

biexponenciais de concentração por tempo (Figura 4). Usando regressão 

linear para encontrar o melhor ajuste dos pontos para somente a segunda 

exponencial (identificada por Segunda expon. na Figura 4), mais lenta, foi 

obtida a equação 2, que era a equação da curva de clareamento da 

concentração plasmática: 
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Figura 4 - Modelo Biexponencial de clearance plasmático do 51Cr-EDTA 
 

       
                        (2) 

 

Tido que CP0 que era a concentração plasmática inicial no tempo 0 ou 

também chamado de intercepto da curva (representado na Figura 4 por I2) e 

k era a inclinação da curva. A integral da curva nos forneceu a área A sob a 

curva da segunda exponencial que representava o RFG para a segunda 

exponencial (ARFG). Esta ARFG era, então, corrigida para superfície 

corpórea segundo a equação 3. 

 

                                                       (3) 

 

Com: 

                                                                      (4) 

 

Foi, então, realizada a correção de Bröchner Mortensen conforme a 

equação 5. 

 

                     

                                                   (5) 
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Que, por fim, foi corrigida para superfície corpórea pela equação 6. 

 

                     
   

           
        

                                   (6) 

 

O valor final obtido foi dado em ml/min/1,73 m2 e, em nosso serviço, 

adotou-se como referencial de normalidade para adultos o valor de 105 

ml/min/1.73 m2 +/- 25 ml/min. Esta era uma metodologia já publicada e 

validada previamente em literatura médica38-40.  

O RFG também foi determinado em ml/min por meio das seguintes 

equações que utilizaram exames séricos como base de seu cálculo33,41,42. 

 

Equação A – Creatinina Sérica 

 

          
   

  
  (7) 

 
Equação B – MDRD modificada 

 

    

                                                                

                                            (8) 

 

Equação C – Cockcroft-Gault 

 

                                                  (9) 
 

 

3.4 Técnicas de avaliações dosimétricas de radiação por dose efetiva 
de corpo inteiro 
 

Foram avaliados os seguintes parâmetros físicos da RIT com 131I: a 

meia-vida efetiva (T1/2 efetivo) de corpo inteiro e a dose efetiva de corpo 

inteiro. Como o efeito que se desejava estudar era o risco futuro à saúde 
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induzido pela RIT, foi escolhido o parâmetro de dose efetiva, ao invés de 

dose absorvida, devido a seu caráter de estimativa de riscos para efeitos 

adversos futuros. 

Taxas de exposição foram medidas em mR/h por Geiger-Müller (IEN-

MIR 7026® sonda IEN-SGM 7026®) a 2 metros de distância (Figura 5 Quadro 

B) do paciente nos tempos aproximados de 3 horas, 24 horas, 48 horas e no 

momento pós-dose tardio. A escolha desta distância ocorreu por ter se 

apresentado como melhor método em relação à habitual medida a 1 metro 

de distância (Figura 5 Quadro A) conforme publicação prévia43. A primeira 

medida de 3 horas foi realizada antes de o paciente ir ao banheiro para 

urinar, tendo em vista que o 131I é quase que exclusivamente excretado pela 

urina nas primeiras 24 horas, representando, então, a dose total 

administrada ao paciente já em fase circulante. 

 

 

 
Figura 5 - Arranjos A e B respectivamente para as medidas de taxa de 
exposição a 1 e 2 metros com ênfase no posicionamento na sonda de 
contagens radioativas em relação ao corpo do sujeito de pesquisa 
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A partir das taxas de exposição de corpo inteiro obtidas nos múltiplos 

tempos, foram traçadas curvas representativas do clareamento do 131I 

ajustadas no software Origin® versão 8, de onde foram obtidos o T1/2 efetivo 

do radiofármaco de cada paciente e, por estes dados, o tempo de 

residência. O tempo de residência do 131I no corpo inteiro foi estimado 

multiplicando o T1/2 efetivo por 1,44344. O tempo de residência foi calculado 

por ser o dado utilizado na metodologia sistemática denominada Medical 

Internal Radiation Dose (MIRD) para determinação das doses efetivas de 

corpo inteiro. Este tempo de residência foi, então, aplicado no software 

OLINDA/EXM®, que se utilizava do modelo de dosimetria interna MIRD. O 

modelo genérico do software foi corrigido para sexo e peso de cada 

paciente, resultando nos dados de dose efetiva de corpo inteiro.  

 

 
3.5 Análise estatística 

 

Foram realizadas análises estatísticas descritivas e analíticas para 

comparação dos resultados obtidos com base em modelos consolidados45. A 

opção entre testes paramétricos ou não paramétricos foi determinada de 

acordo com o comportamento dos resultados após esses terem sido 

testados para comportamento gaussiano pelo teste de Kolmogorov-Smirnov. 

Para resultados que apresentaram distribuição do tipo gaussiano (normal), 

foram utilizados métodos estatísticos paramétricos, sendo testes para 

amostras pareadas quando comparados momentos diferentes de um mesmo 

indivíduo ou grupo, e testes para amostras não pareadas quando 

comparados diferentes indivíduos ou comparações entre os grupos A e B. 

Para os resultados que apresentaram distribuição fora do tipo gaussiano, 

foram aplicados testes não paramétricos. Para correlação entre variáveis, foi 

utilizado o coeficiente de correlação produto-momento de Pearson (R), 

sendo considerados valores abaixo de 0,4 sem correlação, valores entre 0,4 

e 0,7 como correlação moderada e valores acima de 0,7 como correlação 

forte. As análises estatísticas foram realizadas utilizando os softwares 

SPSS® versão 17 (IBM®) e Action® versão 2.8. 
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Para algumas variáveis entre as quais foi suposta correlação linear, 

foram obtidas retas representativas por modelo de regressão linear, 

obtendo-se o coeficiente de determinação (R2) como parâmetro de controle 

de qualidade do ajuste dos dados, utilizando-se o software Origin® versão 8 

(OriginLab®). Nos dados por diferentes métodos que mediam a mesma 

variável de ritmo de filtração glomerular, foi realizada análise de Bland-

Altman para avaliar a concordância entre as medidas46. 
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4  RESULTADOS 

 

 

4.1  Análise descritiva das características clínicas dos grupos A e B 

 

Foram incluídos no estudo um total de 38 pacientes. No entanto, 

destes, somente 28 pacientes, sendo 14 no grupo A e 14 no grupo B foram 

analisados. Dos 10 pacientes restantes, 2 foram excluídos da análise por 

apresentarem TSH elevado ao momento do estudo pré-preparo 

caracterizando estado inicial já de hipotireoidismo, tendo sido 1 inicialmente 

aleatorizado para o grupo A e 1 aleatorizado para o grupo B, enquanto os 

demais 8 pacientes não puderam realizar todas as etapas do estudo. Os 

motivos para não completarem as etapas do estudo foram a interrupção do 

fornecimento do radiofármaco 51Cr-EDTA para 6 pacientes, sendo 3 de cada 

grupo, 1 paciente do grupo A que retirou o termo de consentimento antes da 

realização da etapa pós-preparo do estudo e 1 paciente do grupo A que 

sofreu um acidente com fratura de membro superior não relacionado ao 

estudo, que o impossibilitou de completar o estudo. A análise parcial foi 

realizada com 12 pacientes em cada grupo, sendo demonstrada suficiência 

para interrupção do estudo, e o total de pacientes atingido de 14 pacientes 

se deu pois mais dois pacientes em cada grupo já haviam iniciado os 

procedimentos do estudo. 

Nenhum paciente do grupo A ou do grupo B apresentava níveis de 

TSH<0,2 µIU/mL em seu momento de eutireoidismo, indicando que nenhum 

de nossos pacientes se apresentava em hipertireoidismo subclínico. 

Os resultados das variáveis de idade, altura, frequência cardíaca, ureia, 

creatinina e T4 livre foram testados para diferenças entre os grupos por meio 

do teste t de Student não pareado, enquanto os dados das variáveis de 

peso, pressão arterial sistólica e diastólica, albumina, e TSH foram testados 

para diferenças pelo teste não paramétrico de Wilcoxon. Os resultados de 

média, desvio padrão (± dp) para os grupos A (GA) e B (GB), bem como o 
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resultado do teste estatístico (p-valor) são ilustrados nas Tabelas 1 e 2. As 

variáveis de tireoglobulina e anticorpo antitireoglobulina também foram 

testadas para diferenças pelo teste não paramétrico de Wilcoxon, e têm o 

resultado de suas medianas e intervalos de valores mínimo e máximo 

apresentados na Tabela 3.  

 

Tabela 1 - Valores médios e de desvio padrão das variáveis de distribuição 
normal para os grupos A e B no momento pré-preparo, e p-valor de 
comparação entre os grupos 

 
média GA dp GA média GB dp GB p-valor t Student 

idade (anos) 49,79 12,00 48,07 9,10 0,674 

altura (m) 1,57 0,06 1,58 0,07 0,772 

FC (bpm) 67,14 6,41 67,64 7,54 0,852 

Ureia (mg/dL) 28,29 5,77 32,36 8,67 0,156 

Creatinina (mg/dL) 0,68 0,13 0,75 0,15 0,167 

T4 livre (ng/dL) 1,41 0,46 1,48 0,41 0,688 

 

Tabela 2 - Valores médios e de desvio padrão das variáveis de distribuição 
não normal para os grupos A e B no momento pré-preparo, e p-valor de 
comparação entre os grupos 

 
média GA dp GA média GB dp GB p-valor Wilcoxon 

peso (kg) 75,06 19,52 72,55 15,04 0,602 

PA Sistólica (mmHg) 118,57 10,99 117,14 12,67 0,399 

PA Diastólica (mmHg) 72,14 6,99 69,29 10,72 0,345 

Albumina(g/dL) 4,51 0,33 4,63 0,31 0,528 

TSH (µIU/mL) 2,38 2,57 2,65 3,37 0,918 

 

Tabela 3 – Valores das medianas de Tireoglobulina e Anticorpos 
Antitireoglobulina pré-preparo para os grupos A e B e p-valor de comparação 
entre os grupos 

 

mediana 
GA 

intervalo  
GA 

Mediana   
GB 

Intervalo   
GB 

p-valor Wilcoxon 

Tg (ng/mL) < 0,2 < 0,2 - 13,2 < 0,2 < 0,2 a 1,7 0,886 

Anti-Tg (U/mL) Indetectável 
Indetectável -  

1207 
Indetectável 

Indetectável 
- 37 

0,262 

 

Também foram estudados os grupos com relação às variáveis não 

paramétricas categóricas de sexo, comorbidades como hipertensão arterial 

sistêmica (HAS) e diabetes mellitus (DM). Também foram estudadas 

variáveis não paramétricas ordinais de estadiamento tumoral patológico (pT) 

e estadiamento linfonodal patológico pós-tireoidectomia (pN). Diferenças 
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entre os grupos foram testadas pelo teste não paramétrico de Wilcoxon. Os 

resultados por paciente são apresentados na Tabela 4, bem como, os 

resultados de p-valor para as comparações. 

 
Tabela 4 – Características clínicas de sexo e status tumoral patológico pós-
cirúrgico por paciente 

nº paciente estudo Grupo sexo PT pN HAS DM 

1 A feminino 1 1 não não 

2 A feminino 2 0 não sim 

4 A feminino 3 1 não não 

5 A masculino 3 0 sim não 

6 A feminino 3 0 não não 

7 A feminino 1 0 não não 

15 A feminino 3 1 não não 

20 A feminino 3 0 não não 

22 A feminino 2 0 não não 

23 A feminino 3 0 sim não 

24 A feminino 2 0 não não 

34 A feminino 3 0 sim não 

36 A feminino 2 0 não não 

38 A feminino 3 0 não não 

9 B feminino 3 1 sim não 

10 B feminino 1 0 sim não 

11 B masculino 1 0 não não 

12 B feminino 3 0 não não 

13 B feminino 2 0 não não 

14 B feminino 3 0 não não 

16 B feminino 3 0 sim sim 

18 B feminino 2 0 não não 

19 B feminino 3 0 não não 

27 B feminino 2 0 não não 

28 B feminino 3 0 não não 

32 B feminino 2 0 não não 

35 B feminino 2 0 sim sim 

37 B feminino 2 0 não não 

p-valor 
 

1,00 0,56 0,30 0,69 0,66 

 
Por fim, os pacientes foram questionados sobre possíveis sintomas 

relacionados a hipotireoidismo antes do início do preparo para RIT, com os 

resultados apresentados por paciente na Tabela 5, sendo testadas 

diferenças entre os grupos por teste não paramétrico de Wilcoxon para o 

total de sintomas com p-valor de 0,19. 
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Tabela 5 – Sintomas clínicos relacionados a hipotireoidismo por paciente no 
momento pré-preparo 
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4.2 Sintomas clínicos no momento pós-preparo e reações ao TSH 
recombinante humano 
 

Os pacientes do grupo A tiveram a RHT suspensa, em média, por 34,7 

dias ± 4,9 dias. Os pacientes do grupo B, como explicado na metodologia, 

foram submetidos a dois dias consecutivos de estimulação pelo TSHrh. O 

tempo de reposição da RHT até a última coleta de sangue no grupo A foi de 

4,7 dias ± 1,0 dia. Como também explicitado anteriormente, o grupo B 

manteve a terapia de RHT durante todas as etapas do estudo. 

Todos os 14 pacientes do grupo A apresentaram, ao menos, uma 

queixa de sintomas, apresentando mediana de 4 sintomas por paciente para 

um total de 58 queixas, enquanto, no grupo B, somente 3 pacientes 

apresentaram queixas, sendo a mediana de 0 sintomas por paciente para 

um total de 4 queixas. Houve diferença significativa entre os grupos no total 

de sintomas clínicos relacionados a hipotireoidismo no momento pós-

preparo ilustrados na Tabela 6, com p-valor de 0,00001 por teste não 

paramétrico.  

Em relação à administração do TSHrh nos pacientes do grupo B, 13 

pacientes não apresentaram nenhuma queixa, e 1 paciente do sexo feminino 

apresentou uma queixa de sangramento vaginal de pequena quantidade 

após mais de 2 anos sem menstruar. Nenhum efeito colateral grave foi 

observado nos 14 pacientes do estudo que compuseram o grupo B. 
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Tabela 6 – Sintomas clínicos relacionados a hipotireoidismo por paciente no 
momento pós-preparo 
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Os resultados médios e de desvio padrão em cada Grupo para peso, 

TSH, T4 livre, Tg e Anti-Tg no momento pós-preparo, bem como a análise 

comparativa por teste não paramétrico de Wilcoxon entre os grupos se 

encontram destacados nas Tabelas 7 e 8, bem como os resultados de 

variação de peso, TSH e T4 livre. 

 

Tabela 7 – Dados de parâmetros clínicos de maior relevância no momento 
pós-preparo, e sua variação bruta para os grupos A e B. 

 
média GA dp GA média GB dp GB p-valor 

peso (kg) 75,49 19,99 71,38 14,88 1,0 

T4 livre  (ng/dL) 0,24 0,19 1,76 0,26 0,000007 

TSH  (µIU/mL) 68,01 38,02 117,37 34,31 0,0004 

Variação Peso (kg) 0,43 0,94 -1,18 1,01 0,0003 

Variação TSH (µIU/mL) 65,63 36,83 114,72 35,05 0,0007 

Variação T4 livre (ng/dL) -1,17 0,43 0,29 0,33 0,000007 

 

Tabela 8 – Valores das medianas de tireoglobulina e anticorpos 
antitireoglobulina pós-preparo para os grupos A e B, e p-valor de 
comparação entre os grupos 

 

Mediana   
GA 

Intervalo   
GA 

mediana     
GB 

intervalo 
GB 

p-valor 
Wilcoxon 

Tg (ng/mL) 0,35 < 0,2 – 11,7 1,45 < 0,2 a 17,9 0,104 

Anti-Tg (U/mL) Indetectável 
Indetectável - 

1004 Indetectável 
Indetectável 

- 36 0,06 

 

Com as diferenças significativas encontradas acima entre os grupos A 

e B, estes dados foram utilizados para análises complementares 

apresentadas na seção 4.6. 

 

 

4.3 Resultados de RFG por 51Cr-EDTA para a população total do 
estudo 
 

Os resultados de média ± desvio padrão do RFG por 51Cr-EDTA no 

momento pré-preparo foram de 92,6 ± 18,2 ml/min para a população total do 

estudo. Todos os pacientes apresentaram resultados de RFG dentro dos 

limites da normalidade para idade.  



4 Resultados   41 

O momento pós-preparo teve resultados de média ± desvio padrão do 

RFG por 51Cr-EDTA de 84,4 ± 17,3 ml/min para a população total. 

 

 

4.3.1 Resultados de RFG por 51Cr-EDTA nos grupos A e B, e 
comparações 
 

Os resultados de média ± desvio padrão do RFG por 51Cr-EDTA, no 

momento pré-preparo, foram de 94,4 ± 18,6 ml/min para o grupo A, e de 

90,8 ± 18,4 ml/min para o grupo B. 

Como os dados apresentaram distribuição normal, foram comparados 

os conjuntos de dados do grupo A em relação ao grupo B por meio do teste t 

de Student não pareado com resultado de p-valor = 0,613.  

Já para o momento pós-preparo, foram de 76,2 ± 15,7 ml/min para o 

grupo A e de 92,6 ± 15,2 ml/min para o grupo B. Novamente, os dados 

apresentaram distribuição normal e foram, pelo teste t de Student não 

pareado, comparados os conjuntos de dados do grupo A em relação ao 

grupo B com resultado de p-valor = 0,009. 

Devido às diferenças observadas, foram comparados, 

complementarmente, os resultados de cada grupo nos momentos pré-

preparo e pós-preparo utilizando o teste t Student pareado. Para o grupo A, 

foi obtido p-valor = 0,0002 na comparação de seus momentos pré-preparo e 

pós-preparo, enquanto, para o grupo B, foi obtido p-valor = 0,64. 

Pudemos observar o comportamento do RFG por 51Cr-EDTA entre os 

momentos para os grupos A e B nos Gráficos 1, 2 e 3. As comparações 

entre os grupos são apresentadas nos Gráficos 4 e 5. 
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Gráfico 1 – - RFG por 51Cr-EDTA nos momentos pré e pós-preparo para o 
Grupo A 

 

 

Gráfico 2 – RFG por 51Cr-EDTA nos momentos pré e pós-preparo para o 
Grupo B 
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Gráfico 3 – Curva de comportamento do RFG por 51Cr-EDTA nos grupos A 
e B nos momentos pré e pós-preparo 

 

 

Gráfico 4 - RFG medido por 51Cr-EDTA nos momentos pré e pós-preparo 
para os grupos A e B. Os resultados de comparação são para os momentos 
pré e pós-preparo dentro de cada grupo 
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Gráfico 5 – RFG medido por 51Cr-EDTA nos momentos pós-preparo para os 
grupos A e B. Os resultados de comparação são para o momentos pós-
preparo entre os grupos 

 

 

 

4.3.2 Variação percentual de RFG por 51Cr-EDTA nos grupos A e B 
 

Foi considerada como variação percentual de RFG por 51Cr-EDTA, em 

cada paciente, o valor resultante da subtração do valor no momento pós-

preparo do valor no momento pré-preparo, sendo, então, dividido o resultado 

obtido pelo valor no momento pré-preparo e, em seguida, multiplicado por 

100. Este cálculo foi realizado individualmente para cada paciente e, 

subsequentemente, foram obtidos os resultados de média e desvio padrão 

para os grupos A e B. Os resultados foram comparados entre si pelo teste t 

Student não pareado, já que o conjunto de dados demonstrou 

comportamento normal. Os resultados estão dispostos na Tabela 9. 

 

Tabela 9 – Variação do RFG por 51Cr-EDTA nos grupos A e B 

 
média GA dp GA média GB dp GB 

p-valor 
t Student 

Variação RFG por 
51

Cr-EDTA (%) -18,5 12,5 4,0 17,0 0,0005 
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4.4 Comparações dos resultados obtidos para o ritmo de filtração 
glomerular por 51Cr-EDTA com os obtidos pelas equações 
baseadas em creatinina sérica 
 

4.4.1 Correlação dos resultados por pacientes obtidos para o ritmo de 
filtração glomerular por 51Cr-EDTA com os resultados obtidos pela 
equação A 
 

Os resultados de correlação de RFG medidos por 51Cr-EDTA e pela 

equação A em cada paciente, nos momentos pré e pós-preparo, foram 

dispostos no Gráfico 6. O coeficiente de correlação de Pearson obtido foi de 

0,78 (p<0,001). A análise por regressão linear do gráfico de Bland-Altman 

para a equação A, que foi ilustrado no Gráfico 7, obteve coeficiente R=0,18 

(p=0,19), coeficiente linear de 8,9 (p=0,42) e coeficiente angular de -0,16 

(p=0,19). 

 

Gráfico 6 - Correlação entre resultados de RFG obtidos pelo método 
radioisotópico e pela equação A 
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Gráfico 7 – Análise gráfica de Bland-Altman para 51Cr EDTA e Equação A 

 

 

 

4.4.2 Correlação dos resultados por pacientes obtidos para o ritmo de 
filtração glomerular por 51Cr-EDTA com os resultados obtidos pela 
equação B 
 

Os resultados de correlação de RFG medidos por 51Cr-EDTA e pela 

equação B em cada paciente, nos momentos pré e pós-preparo, podem ser 

visualizados no Gráfico 8. O coeficiente de correlação de Pearson obtido foi 

de 0,79 (p<0,001). Foi demonstrado, no Gráfico 9, o gráfico de Bland-Altman 

para a equação B, que, por análise por regressão linear, demonstrou 

coeficiente R=0,12 (p=0,37), coeficiente linear de 11,3 (p=0,26) e coeficiente 

angular de -0,10 (p=0,37). 
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Gráfico 8 – Correlação entre resultados de RFG obtidos pelo método 
radioisotópico e pela equação B 

 

 

Gráfico 9 – Análise gráfica de Bland-Altman para 51Cr EDTA e Equação B 
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4.4.3 Correlação dos resultados por pacientes obtidos para o ritmo de 
filtração glomerular por 51Cr-EDTA com os resultados obtidos pela 
equação C 
 

Por fim, os resultados de correlação de RFG medidos por 51Cr-EDTA e 

pela equação C em cada paciente, nos momentos pré e pós-preparo, podem 

ser visualizados no Gráfico 10. O coeficiente de correlação de Pearson 

obtido foi de 0,66 (p<0,001). Por fim, o Gráfico 11 apresentou o Gráfico de 

Bland-Altman para a equação C, que também, por análise por regressão 

linear, evidenciou coeficiente R=0,60 (p<0,001), coeficiente linear de 50,4 

(p<0,001) e coeficiente angular de -0,7 (p<0,001). 

 

Gráfico 10 – Correlação entre resultados de RFG obtidos pelo método 
radioisotópico e pela equação C 
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Gráfico 11 – Análise gráfica de Bland-Altman para 51Cr EDTA e Equação C 

 

 

 

4.4.4 Resultados de variação percentual do RFG obtidos pelas 
equações A, B e C 
 

Considerou-se como variação percentual de RFG em cada paciente 

como sendo o valor resultante da subtração do valor no momento pós-

preparo do valor no momento pré-preparo, sendo o resultado dividido pelo 

valor do momento pré-preparo e, em seguida, multiplicado por 100. Foram, 

então, obtidos os resultados para cada equação com resultados de média e 

desvio padrão para os grupos A e B, demonstrados na Tabela 10: 

 

Tabela 10 – Resultados de variação percentual do RFG medidos pelas 
equações A, B e C 

 
média GA dp GA média GB dp GB 

Variação RFG equação A (%) -26,4 9,9 4,9 10,8 

Variação RFG equação B (%) -22,5 10,8 7,5 12,9 

Variação RFG equação C (%) -25,9 10,2 5,3 15,6 
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4.4.5 Comparação entre os resultados de variação de RFG obtidos por 
51Cr-EDTA com as equações A, B e C 
 

Como as equações com base em CS apresentam baixo custo 

operacional e seriam idealmente práticas na aplicação clínica ou em estudos 

futuros, decidimos comparar os valores de variação percentual do RFG 

obtidos pelas equações A, B e C, com os valores obtidos por 51Cr-EDTA nos 

grupos A e B. 

Na análise comparativa dos grupos A e B, temos os resultados de p-

valor obtidos por teste t Student pareados demonstrados nas Tabelas 11 e 

12. 

 

Tabela 11 – Comparação da variação percentual de RFG obtida por 51Cr-
EDTA e pelas equações com base em creatinina sérica para o Grupo A 

Grupo A 
51

Cr-EDTA 
p-valor 

t Student 

Equação A 
 

0,046 

Equação B 
 

0,262 

Equação C 
 

0,060 

 

Tabela 12 - Comparação da variação percentual de RFG obtida por 51Cr-
EDTA e pelas equações com base em creatinina sérica para o Grupo B 

Grupo A 
51

Cr-EDTA 
p-valor 

t Student 

Equação A 
 0,881 

Equação B 
 0,600 

Equação C 
 0,830 

 

As variações percentuais de RFG obtidas pelas equações A, B e C, por 

sua vez foram correlacionadas com a variação percentual de RFG obtida por 

51Cr-EDTA, com coeficientes de correlação de Pearson obtidos, 

respectivamente, de 0,54, 0,51 e 0,59. Estas relações foram ilustradas nos 

Gráficos 12 a 14. 
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Gráfico 12 – Correlação entre resultados de variação percentual do RFG 
entre os momentos pré e pós-preparo para os pacientes dos grupos A e B 
obtidos pelo método radioisotópico e pela equação A 

 

 

Gráfico 13 – Correlação entre resultados de variação percentual do RFG 
entre os momentos pré e pós-preparo para os pacientes dos grupos A e B 
obtidos pelo método radioisotópico e pela equação B 
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Gráfico 14 – Correlação entre resultados de variação percentual do RFG 
entre os momentos pré e pós-preparo para os pacientes dos grupos A e B 
obtidos pelo método radioisotópico e pela equação C 

 

 

 

4.5 Comportamento médio da filtração glomerular medido por 
equações com base em creatinina ao longo dos momentos pré-
preparo, pós-preparo, pós-dose terapêutica imediato, e pós-dose 
terapêutica tardio 
 

Devido à impossibilidade de avaliação da evolução temporal do RFG 

por 51Cr-EDTA causada pela possível interferência das altas atividades de 

131I da dose terapêutica na leitura das baixas atividades de 51Cr, esta 

evolução foi avaliada pelas equações com base em CS. Os resultados 

obtidos para cada equação em função de cada momento do estudo são 

demonstrados pelas curvas apresentadas nos Gráficos 15, 16 e 17.  
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Gráfico 15 - Comportamento do RFG pela equação A nos momentos pré-
preparo (A), pós-preparo (B), pós-dose terapêutica imediato (C) e pós-dose 
terapêutica tardio (D), para os grupos A e B 

 

 

Gráfico 16 – Comportamento do RFG pela equação B nos momentos pré-
preparo (A), pós-preparo (B), pós-dose terapêutica imediato (C) e pós-dose 
terapêutica tardio (D), para os grupos A e B 
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Gráfico 17 - Comportamento do RFG pela equação C nos momentos pré-
preparo (A), pós-preparo (B), pós-dose terapêutica imediato (C) e pós-dose 
terapêutica tardio (D), para os grupos A e B 

 

 

 

4.6 Correlação da variação de ritmo de filtração glomerular com 
parâmetros clínicos 
 

Com a finalidade de observar o comportamento da variação bruta e da 

variação percentual dos valores de RFG por 51Cr-EDTA em relação às 

variações brutas de peso, TSH e T4 livre, foram obtidos coeficientes de 

correlação de Pearson que indicaram ausência de correlação entre as 

variáveis, tanto para o total de pacientes quanto para as análises dos grupos 

A e B.  

Como o TSHrh é uma medicação administrada via intramuscular, 

também foi analisada, para o grupo B, o valor de TSH atingido após estímulo 

com Thyrogen®, em relação ao peso do paciente no momento da 

administração da medicação (pós-preparo) que foi apresentada no Gráfico 

18 e que apresentou relação inversa com coeficiente de correlação de 

Pearson de 0,27. 
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Gráfico 18 - Variação dos níveis séricos de TSH dos pacientes do Grupo B, 
após estimulação com TSH recombinante humano, em função do peso do 
paciente ao momento da estimulação 

 

 

 

4.7 Comportamento do radioiodo em relação ao ritmo de filtração 
glomerular e consequências de dose absorvida 
 

Os resultados de média e desvio padrão para os dados relacionados às 

propriedades de interesse para cálculo de dose de radiação estão dispostos 

para cada grupo na Tabela 13, bem como, os valores de calculados p-valor 

para detectar diferenças entre os grupos. 

 

Tabela 13 - Dados relativos a RIT, e comportamento biológico do 131I para 
os grupos A e B 

  média GA dp GA média GB dp GB p-valor Teste 

T1/2 efetivo (h) 11,79 1,74 11,26 3,32 0,137 Wilcoxon 

Tempo de residência (h) 17,01 2,52 16,25 4,79 0,137 Wilcoxon 

Atividade administrada (mCi) 155,11 7,50 159,49 4,00 0,065 t Student 

Dose efetiva (mSv) 256,56 55,64 265,74 97,17 0,762 t Student 
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Também foi avaliado o comportamento da meia-vida efetiva do 131I 

em função do RFG medido por 51Cr-EDTA no momento pós-preparo para o 

conjunto total dos pacientes no Gráfico 19 e foi obtida relação inversa com 

coeficiente de correlação de Pearson de 0,33. 

 

Gráfico 19 - Meia-vida efetiva do 131I em função do RFG por 51Cr-EDTA ao 
momento pós-preparo 
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5  DISCUSSÃO 

 

 

5.1 Características dos grupos A e B e resposta clínica ao estímulo do 
TSH 
 

Foram incluídos 28 pacientes no estudo, sendo distribuídos 

aleatoriamente em dois grupos compostos ao final do estudo com 14 

pacientes cada. O grupo denominado A teve como principal característica o 

uso do preparo para RIT por meio da suspensão da terapia de RHT, sendo, 

portanto, estimulada endogenamente a sua elevação dos níveis de TSH. Já 

o grupo denominado B teve como característica própria e exclusiva o 

preparo para a RIT associado ao uso da medicação Thyrogen®, em que a 

elevação dos níveis de TSH no paciente é causada pela administração deste 

contido na medicação (TSHrh) e considerada uma estimulação exógena. 

A similaridade clínica e de demais medidas de preparo para o 

tratamento entre os pacientes dos dois grupos foi ponto de partida essencial 

para comparação do comportamento do RFG em cada forma de estímulo do 

TSH, bem como para diferenciar efeitos da falta do hormônio tireoidiano de 

efeitos secundários aos níveis elevados de TSH.  

Levando em consideração que o trabalho visava avaliar condições de 

RFG semelhantes às que ocorrem durante a RIT, e que não era objetivo do 

estudo avaliar variação do RFG decorrentes de ingestão hídrica, foi optado 

por não controlar a ingesta hídrica dos pacientes durante o estudo com a 

finalidade de reproduzir as condições mais próximas da realidade cotidiana 

dos tratamentos de RIT. 

A atividade administrada foi padronizada com a finalidade facilitar uma 

comparação direta das doses efetivas de exposição de corpo inteiro à 

radiação ionizante entre os grupo A e B. A escolha do uso de atividade fixa 

de 5,5 GBq do radioiodo se deu pois em alguns pacientes é difícil a 

comprovação de ausência de tecido tumoral remanescente pós-cirúrgico, 

principalmente em tumores com extensão extratireoidiana mais importante, 
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como T4, por exemplo, sendo recomendável para estes pacientes o uso 

desta dose para ablação. 

Fatores como idade, sexo, altura e peso foram considerados 

importantes para comparação entre os grupos, pois o RFG pode variar de 

acordo com estes parâmetros47. Como na Tabela 1, pudemos evidenciar que 

tanto idade quanto altura não apresentaram diferenças estatísticas 

significativas entre os grupos. Na Tabela 2, observaram-se os dados que 

permitiram inferir que o peso também não apresentou diferenças estatísticas 

significativas entre os dois grupos. Com estes dados, pudemos constatar 

que o RFG esperado para os grupos seria similar e também sem diferenças 

estatísticas significativas. Era, portanto, esperado que diferenças 

subsequentes observadas no estudo seriam consequência das diferenças 

de regime de elevação do TSH ao qual cada grupo foi exposto. 

Em literatura, conforme Brassard et al. publicaram em 2011 de um 

longo acompanhamento de 715 pacientes com CDT, que há um predomínio 

de acometimento do sexo feminino com 77% e que a idade média fica em 

torno de 47±mé anos48. Os pacientes apresentaram médias de idade 

observadas de 49,79 anos no grupo A e de 48,07 anos no grupo B com 

também maioria dos pacientes incluídos, sendo do sexo feminino, de 

maneira similar ao já publicado em literatura. Esta observação reforça a 

possibilidade de que ambos os grupos eram representativos, de certa forma, 

da população habitual portadora de CDT. Assim, fenômenos observados em 

nossos grupos também seriam esperados, em média, nos demais pacientes 

CDT. 

Outras características importantes consideradas foram frequência 

cardíaca, pressão arterial sistólica e diastólica, pois o estado hemodinâmico 

do paciente também pode interferir no RFG do paciente49. Novamente, ao 

observar as Tabelas 1 e 2, pudemos notar que não havia diferenças 

estatisticamente significativas entre os grupos A e B para estes parâmetros. 

Vale reforçar que os valores observados nestas tabelas também são 

considerados dentro dos limites normais para a população geral, como 

definido em literatura médica que avalia os efeitos da evolução para 
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hipertensão arterial nos pacientes com pressão normal nos limites 

superiores50. Portanto, em teoria, em média, estas características não 

devem ter influenciado de maneira isolada as observações para os grupos 

estudados.  

Pela Tabela 1, também é possível evidenciar que não ocorreram 

diferenças significativas entre os grupos para níveis séricos de ureia e 

creatinina. Levando-se em conta os níveis de referência fornecidos pelo 

laboratório que realizou a análise das amostras de sangue dos pacientes 

para o estudo, que eram de 0,50 a 0,90 mg/dL para mulheres e 0,70 a 1,20 

mg/dL para homens para creatinina e de 10 a 50 mg/dL para ambos os 

sexos para ureia, tivemos como interpretação importante de nossos 

resultados que os valores médios encontrados para estes parâmetros se 

encontravam dentro dos limites da normalidade em ambos grupos. Já pela 

Tabela 2, foi evidente que também não ocorreram diferenças entre os 

grupos para valores séricos de albumina, e que também se encontravam 

dentro dos limites de normalidade para a referência do laboratório que seria 

de 3,4 a 4,8 g/dL. 

Em 2013, Shin et al., em uma corte de 113 pacientes com doença renal 

crônica em estágio 2 a 4 e hipotireoidismo subclínico, demonstram que a 

taxa de declínio do RFG nestes pacientes reduz após a terapia de reposição 

hormonal tireoidiana, em que o declínio médio de 8,6 mL/min, nos 24 meses 

anteriores à reposição, apresentam um declínio médio de 2,4 mL/min nos 24 

meses após a reposição51. Também é observado, em um estudo 

epidemiológico em 14623 adultos, publicado por Lo, Chertow, Go e Hsu, em 

2005, a maior prevalência de hipotireoidismo nos pacientes com doença 

renal crônica52. A inclusão de pacientes com doença renal crônica conhecida 

pode, então, ser um fator de confusão na interpretação do efeito agudo da 

falta do hormônio tireoidiano durante a RIT. 

Pudemos inferir, pelos resultados laboratoriais de ureia, creatinina e 

albumina colhidos antes de qualquer intervenção clínica para a RIT, que 

nossos pacientes representavam uma população dentro da normalidade 

para indicadores séricos de disfunção renal. Esta observação é muito 
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importante considerando que o principal foco do estudo é o comportamento 

da filtração glomerular dos rins dos pacientes submetidos a cada forma de 

preparo. Os grupos não apresentavam, portanto, déficit de filtração 

glomerular desconhecido e que, teoricamente, poderia estar relacionado à 

disfunção tireoidiana ou à disfunção renal prévia e, de certa forma, 

reduzindo os efeitos observados e prejudicando a análise comparativa entre 

os grupos51-53. 

Os grupos também não apresentavam diferenças estatísticas 

significativas no início do estudo quanto ao seu estado tireoidiano, e é 

possível notar pelos níveis séricos de T4 livre, e TSH apresentado nas 

Tabelas 1 e 2, respectivamente, que, em média, se encontravam em estado 

eutireoidiano com a terapia de reposição hormonal, sendo a referência 

laboratorial de 0,70 a 1,50 ng/dL para o T4 livre e de 0,40 a 4,50 µIU/mL 

para o TSH.  

Hollander et al. já haviam estudado a relação de filtração glomerular no 

hipotireoidismo e no hipertireoidismo20. Em 37 pacientes com 

hipotireoidismo, observa o incremento do RFG de 70±17 mL/min para 83±27 

mL/min após tratamento, enquanto em 14 pacientes com hipertireoidismo 

observa a queda do RFG de 135±36 para 96±27 mL/min. Em seu estudo, 

também observa que a correlação mais forte ocorre entre a variação de RFG 

e a variação percentual de T4. Ainda que em seu estudo não fique claro qual 

o mecanismo está envolvido neste fenômeno, é evidente que há mediação 

possivelmente relacionada aos níveis de T4. 

Era importante, então, que os pacientes se encontrassem no estado 

inicial de eutireoidismo, pois, assim, ficaria reduzida a chance de que sua 

filtração glomerular já estivesse sob um regime alterado decorrente de 

disfunção do estado tireoidiano. Foram classificados como hipotireoidismo 

clínico pacientes sintomáticos ou com valores de TSH superiores a 10 

µUI/mL54, e não foram observados pacientes no estudo que se 

encontrassem em estado de hipotireoidismo ou hipertireoidismo clínico. 

Assim, foi afastada a possibilidade de alterações mais acentuadas de RFG 

relacionadas ao estado tireoidiano dos pacientes. Também não foram 
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observadas diferenças significativas entre os grupos para possíveis 

sintomatologias associadas a hipotireoidismo, como ilustrado na Tabela 5, 

com poucas queixas em ambos grupos, sendo 3 no grupo A e 6 no grupo B, 

sem diferenças estatísticas significativas, fato que reafirmou similaridade 

entre os grupos. 

Com relação a variáveis categóricas de sexo, presença de hipertensão 

arterial sistêmica (HAS) e diabetes mellitus (DM), pudemos notar, na Tabela 

3, que não foram observadas diferenças estatísticas significativas entre os 

grupos. A escolha de HAS e DM como principais comorbidades avaliadas 

teve como base sua alta prevalência populacional, bem como sua frequente 

associação à deterioração assintomática da filtração glomerular dos 

pacientes que portam estas doenças e sua associação com doença renal 

crônica47. Assim, estes dados permitiram, em sua interpretação, esperar 

que, estatisticamente, não houvesse lesão renal silenciosa de padrão 

diferente entre os grupos e reforçou a validade dos parâmetros renais 

observados na população estudada já discutidos.   

Os grupos foram comparados entre si em relação a variáveis ordinais 

relacionadas ao estadiamento patológico pT, e pN, não sendo demonstradas 

diferenças estatisticamente significativas entre os grupos. Também foram 

avaliados níveis séricos de tireoglobulina (Tg) e Anticorpo Antitireoglobulina 

(Anti-Tg) e não foram observadas diferenças estatísticas entre os grupos, 

bem como os valores observados assemelham-se a valores de literatura48. 

Estas observações analisadas em conjunto permitiram inferir que houve 

semelhança entre os grupos para o CDT, e, consequentemente, também 

validaram a estimativa de similaridade entre o perfil de agressividade de 

manifestações clínicas do CDT entre os grupos. 

Assim, desta análise inicial dos parâmetros clínicos apresentados pelos 

pacientes ao início do estudo, podemos afirmar que não existiram diferenças 

significativas entre os grupos A e B no momento pré-preparo para as 

principais características clínicas envolvidas no estudo. 

Em literatura, é conhecida a segurança da administração do TSHrh, e 

este apresenta, principalmente, sintomas como náuseas e vômitos, não 
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tendo sido descritos efeitos colaterais graves55. Sob o estímulo do TSHrh, 

tivemos uma única queixa de sangramento vaginal em uma paciente que 

referia menopausa havia 2 anos. Após avaliação e não tendo sido 

encontrada explicação para o sangramento vaginal, não foi possível 

descartar a possibilidade de efeito colateral da administração da medicação. 

O sangramento apresentou interrupção espontânea antes de a paciente 

realizar a pesquisa de corpo inteiro pós-dose e não necessitou de medidas 

terapêuticas. A preocupação clínica decorreu da similaridade do TSH com a 

gonadotrofina coriônica humana e que a paciente pudesse apresentar 

associação com doenças proliferativas do sistema reprodutivo feminino56. 

Esta preocupação levou a paciente a encaminhamento ginecológico, porém 

não foram detectadas patologias significativas até o final do estudo. 

Configurou uma incidência de, aproximadamente, 7% de efeitos colaterais 

leves. Nos pacientes incluídos no estudo, o uso da medicação foi segura já 

que nenhum efeito colateral grave pode ser observado. Já os pacientes 

submetidos à suspensão hormonal apresentaram os sintomas típicos de 

hipotireoidismo, como já era de se esperar. 

Em relação à variação de peso, foi observada uma perda média de, 

aproximadamente, 1 kg no grupo que fez uso do TSHrh em relação ao grupo 

que suspendeu a RHT que ganhou, em média, 0,4 kg. Este efeito poderia 

estar relacionado ao desequilíbrio de gasto energético mediado por 

hormônios tireoidianos, conforme publicado por Rosembaum et al.57, ou à 

redução da excreção de água livre de solutos ou à inabilidade de reduzir a 

osmolaridade urinária conforme revisão publicada por Schrier58. No entanto, 

como Schrier afirma em sua revisão, a relevância clínica destes fenômenos 

presentes no hipotireoidismo é somente em pacientes em estado de 

excessivas perdas de fluidos extrarrenais, que não é o caso dos pacientes 

incluídos no estudo. Portanto, foi considerada esta diferença observada 

entre os grupos após o estímulo do TSH de pouca relevância clínica, ainda 

que tenha se apresentado estatisticamente significativa. 

Já a diferença estatisticamente significativa entre níveis de T4 livre e 

variação de T4 livre observada entre os dois grupos eram esperadas como 
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consequências das diferenças de forma de estímulo do TSH e ilustraram 

que o desenho do estudo foi efetivo e permitiu que fossem significativamente 

diferentes os níveis hormonais tireoidianos nos pacientes do grupo A em 

relação ao grupo B. 

Outra diferença que pudemos observar foi o pico médico de TSH 

atingido para o tratamento. Enquanto o grupo A demonstrou pico médio de 

68,01 µIU/mL, o grupo B apresentou pico médio de estímulo de 117,37 

µIU/mL. Em publicação prévia, Robbins et al. observam, em 42 pacientes 

submetidos à suspensão hormonal, o pico médio de 97,5 µIU/mL para o 

TSH, enquanto para 45 pacientes submetidos ao TSHrh o pico médio de 

TSH estimulado é de 105,1 µIU/mL, sem diferenças estatísticas entre os 

grupos14.   

Já em publicação mais recente, Mallick et al. demonstram, em ensaio 

clínico randomizado com 438 pacientes, que, em 219 estimulados com 

TSHrh, o pico médio de TSH é de 100 mU/L, enquanto que, em 219 

pacientes estimulados com suspensão da RHT, o pico médio de TSH é de 

68 mU/L, com diferença estatística significativa entre os grupos59. Sua 

observação é muito mais próxima do observado em nossos pacientes. 

Porém, apesar das diferenças observadas em seu estudo, o resultado de 

sucesso do tratamento ablativo foi o mesmo, o que leva à hipótese de que, 

possivelmente por ambas formas de estímulo atingirem satisfatoriamente o 

mínimo preconizado de 30 µIU/mL para a ATTR, estas diferenças 

observadas em pico de estímulo de TSH não devem ter nenhum impacto 

clínico significativo. Também há evidência de similaridade para recorrência 

da doença entre duas as formas de estímulo do TSH para a ATTR quando 

atingido o mínimo preconizado de estímulo do TSh60.  

Por fim, em relação aos níveis de tireoglobulina e anticorpos 

Antitireoglobulina atingidos após o estímulo de TSH, não houve diferenças 

significativas entre os dois grupos observados. Reforça-se a similaridade 

entre os grupos e, com base em literatura prévia, esperou-se similaridade de 

sucesso de tratamento, e recorrências entre os pacientes dos grupos A e B.  
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O maior valor destes exames laboratoriais encontra-se no seguimento 

destes pacientes para detecção de persistência ou recorrência da doença, 

mas sempre tendo em mente as possíveis dificuldades técnicas envolvidas 

nestes ensaios laboratoriais, como diferentes metodologias, variadas 

padronizações, e sua relação com o estado de estímulo do TSH em que 

foram colhidos61. Por isso a importância da pesquisa de corpo inteiro pós-

dose que é uma importante ferramenta adicional no restadiamento dos 

pacientes com CDT após o tratamento inicial de tireoidectomia total ou 

quase total62,63, enquanto, em outros cenários, como no acompanhamento 

de pacientes após RIT e com tireoglobulina e anticorpo Antitireoglobulina, a 

pesquisa de corpo inteiro diagnóstica tem seu valor limitado e criticado por 

não trazer informações adicionais significativas64. 

 

 

5.2 RFG por 51Cr-EDTA 

 

Parmar, em sua revisão de doença renal crônica, coloca que esta pode 

ser definida como dano renal ou RFG inferior a 60 mL/min por período igual 

ou superior a 3 meses65. A população de nosso estudo apresentou, em 

média, RFG de 92,6 mL/min e 84,4 mL/min nos momentos pré e pós-

preparo, respectivamente. Como não havia evidências de dano renal em 

nossos pacientes, bem como o valor de seu RFG encontrava-se superior ao 

limite determinado, pudemos determinar que não foram atingidos níveis 

preocupantes de RFG em nosso estudo. A análise dos resultados para os 

dois grupos para o momento pré-preparo, ao serem comparados entre si, 

não demonstrou diferença estatística significativa, com ambos os grupos 

apresentando valores médios de RFG superiores a 90 mL/min. 

Já ao se considerar individualmente os valores de RFG para cada 

grupo no momento pós-preparo, temos que o grupo A apresentou em RFG 

de 76,2 ± 15,7 ml/min, enquanto o grupo B apresentou 92,6 ± 15,2 ml/min de 

RFG. Ainda que ambos os resultados tenham se situado acima do limite de 

60 mL/min, foi nítida a redução média do RFG no grupo A, enquanto o grupo 
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B manteve-se acima de 90 mL/min, e, ao se comparar os dois grupos, foi 

evidenciada diferença estatística significativa pelo p-valor de 0,009. Este 

resultado nos permitiu inferir que, no momento pós-preparo, o RFG dos dois 

grupos eram distintos entre si.  

Estendendo a análise para avaliar o comportamento entre os dois 

momentos para cada grupo, tivemos que, no grupo A, a comparação nos 

momentos pré-preparo e pós-preparo demonstrou diferença estatística 

significativa entre os dois momentos caracterizada pelo p-valor de 0,0002, 

enquanto que, na mesma análise para o grupo B, foi obtido um p-valor de 

0,64, caracterizando que não havia diferenças significativas entre os RFG 

dos dois diferentes momentos. Desta forma, pudemos inferir que o RFG se 

alterou no grupo A, e, considerando que a única diferença entre os grupos 

foi a forma de preparo, que esta redução de RFG foi decorrente do preparo 

sob suspensão da RHT e, provavelmente, decorrente da falta de hormônio 

tireoidiano no organismo do paciente. 

O comportamento do RFG entre os momentos foi ilustrado nos gráficos 

1, 2 e 3. Notou-se que os grupos A e B tinham RFG bastante próximos entre 

si no momento pré-preparo, porém, ao serem submetidos a diferentes 

formas de preparo para a RIT, seu RFG demonstrou comportamento 

consideravelmente distinto, fazendo com que suas médias de RFG se 

distanciassem no momento pós-preparo. Enquanto o grupo A demonstrou 

significativo padrão de redução do RFG, com curva nitidamente 

decrescente, enquanto o grupo B mostrou, em sua curva, um padrão 

interpretado como de estabilidade do RFG dada a ausência de diferença 

estatística significativa entre seu RFG nos dois momentos. 

Outra maneira de se evidenciar o comportamento da filtração 

glomerular entre os momentos pré e pós-preparo foi por meio da análise de 

variação percentual do RFG destacado na Tabela 9. Foi observado que, em 

média, o RFG variou -18,47% para o grupo A, tendo o sinal negativo sua 

relação com a redução de RFG, ou seja, podendo ser interpretado como 

uma deterioração do RFG em média.  
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Já para o grupo B, a variação foi de 4,02%, sendo a variação de sinal 

positivo e relacionada ao discreto incremento de RFG, porém, estando 

consideravelmente muito próximo da variação percentual nula (0%), a qual, 

inclusive, encontra-se compreendida dentro de um desvio padrão. Esta 

análise reforçou a interpretação de que a filtração glomerular se manteve 

estável no grupo B durante os momentos analisados. 

Finalmente, ao se comparar o comportamento da variação de RFG 

entre os grupos A e B, obtemos o p-valor de 0,0005, demonstrando a 

significativa diferença estatísticas entre a variação de RFG dos grupos, e 

que há diferença de comportamento do RFG nas duas diferentes formas de 

estímulo do TSH para RIT. Subtraindo-se as médias de variação entre os 

grupos, obtém-se que a estimativa de que a diferença de comportamento do 

RFG entre as duas formas de estímulo do TSH foi de, aproximadamente, 

22,5%. 

Karanikas et al.36 observam utilizando 51Cr-EDTA em seu estudo RFG 

de 75 ± 23 mL/min na vigência da reposição hormonal tireoidiana e 61 ± 18 

mL/min no momento de estímulo do TSH após suspensão da RHT em 27 

pacientes submetidos a RIT. Ao comparar estes resultados com nossos 

resultados para o grupo A, observou-se que nossos pacientes apresentaram 

RFG maiores, tanto no momento de estimulo do TSH como no momento 

considerado eutireoidiano. Também é possível notar a proximidade do RFG 

no estudo de Karanikas et al. no momento de estímulo do TSH com o valor 

de atenção do RFG de 60 mL/min para insuficiência renal. Estas 

observações podem decorrer das diferenças de desenho dos estudos, em 

que Karanikas et al. observa, primeiro, o RFG de seus pacientes em estado 

hipotireoideo cerca de somente 5 semanas após o ato cirúrgico, e, depois, 

após a RIT e cerca de 8 semanas de RHT, representando o estado 

eutireoideo. Em seu estudo, possivelmente, os pacientes ainda 

encontravam-se em um frágil equilíbrio de suas funções homeostáticas nas 

duas situações. 

Inicialmente, a proximidade da medida do RFG no estado de estímulo 

do TSH e o procedimento cirúrgico pode ser fator de confusão já que, em 
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muitas situações, associa-se o uso de anti-inflamatórios não esteroidais no 

pós-operatório imediato, e é conhecido que estas medicações são 

nefrotóxicas e podem levar à redução do RFG, especialmente em pacientes 

idosos, inclusive aumentando o risco de insuficiência renal aguda66. Nosso 

trabalho estudou pacientes que já vinham em estado eutireoideo mais 

prolongado já que, em nosso meio, habitualmente, esses não conseguem 

realizar a RIT em menos de 3 meses após a tireoidectomia. Possivelmente, 

apresentavam RFG mais representativos de seu equilíbrio fisiológico 

habitual, e, assim, nosso estudo evitou, de forma mais eficiente, este fator 

de confusão que poderia levar a menores valores de RFG. 

Já em relação à medida de RFG em estado eutireoideo, Karanikas et 

al. observam o RFG 8 semanas após a RHT36. Não é conhecido o tempo 

necessário para que a RHT reestabeleça a plenitude das funções 

fisiológicas hormonais tireoidianas. Um estudo em modelo animal avaliou a 

reposição hormonal exclusiva por T4 em ratos e evidenciou que os níveis 

plasmáticos de reposição, bem como a concentração tecidual em diversos 

estudos, dentre os quais se incluem os rins, não se estabelece em tempo ou 

níveis habituais de eutireoidismo67. Ainda que o mesmo estudo afirme não 

poder extrapolar diretamente suas observações para seres humanos, com 

base em literatura médica, não é possível afirmar que as 8 semanas de 

reposição hormonal utilizadas por Karanikas et al.36 sejam suficientes para 

que toda recuperação fisiológica renal tenha ocorrido, também podendo ser 

um fator colaborativo para o menor RFG observado. Já em nosso estudo, 

novamente por não ser comum realizar a RIT em intervalo menor que 3 

meses após a tireoidectomia por disponibilidade limitada de leitos, o maior 

intervalo de reposição hormonal tireoidiana pode ter contribuído para a 

observação de maiores valores médios de RFG. 

Dividindo o RFG observado por Karanikas et al. no momento de 

estímulo do TSH com o após a RHT, observa-se o valor aproximado de 

1,2336. Este número denota uma diferença de 23% entre os momentos, que 

é muito similar ao observado em nosso grupo A, que foi de 18,5%, bem 

como a diferença de 22,5% entre nossos grupos A e B. Inclusive o valor de 
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23% encontra-se dentro de um desvio padrão da variação de RFG 

observada no grupo A. A similaridade das observações levanta a hipótese 

de que ambos os estudos, independentemente do desenho, representam o 

impacto da ausência de hormônio tireoidiano no RFG, que deve se encontrar 

em valores próximos de uma redução de 20%. 

Em 2011, Chou et al. estudam, pela equação MDRD com base em 

creatinina, o RFG em pacientes hipotireoideos68. Chou et al. incluem 30 

pacientes, sendo 6 com hipotireoidismo primário e 24 com câncer de 

tireoide, e avaliam seu RFG antes e após 12 semanas de RHT. Os 

pacientes com câncer de tireoide se encontram hipotireoideos devido à 

suspensão da RHT por 4 semanas antes de RIT. Nos pacientes submetidos 

à suspensão hormonal por 4 semanas, observa-se RFG de 108 ± 43 mL/min 

no estado eutireoideo e 82 ± 31 mL/min no estado de hipotireoidismo. Sua 

observação é de variação de cerca de 32% e menciona que uma parcela 

considerável de 13 pacientes se encontra em hipertireoidismo subclínico, 

sendo a média de TSH de seus pacientes em estado eutireoideo de 0,79 ± 

1,13 µIU/mL. Já para a população total, apresenta RFG de 100 ± 31 mL/min 

no estado eutireoideo e 82 ± 31 mL/min no estado de hipotireoidismo, com 

variação, portanto, de, aproximadamente, 22%.  

Uma possível explicação para o achado de maior variação percentual 

do RFG em seus pacientes tireoidectomizados em relação ao nosso estudo 

é, possivelmente, a estimativa aumentada do RFG no estado eutireoideo 

devido ao alto número de pacientes em hipertireoidismo subclínico, que 

reporta como TSH<0,2 µIU/mL. É possível notar que, para sua população 

total, o valor médio de TSH é substancialmente menor que os observados 

em nossos pacientes, que foi de 2,38 µIU/mL para o grupo A e 2,65 µIU/mL 

para o grupo B. Esta hipótese inclusive pode ser reforçada pela observação 

já mencionada previamente de Hollander et al. que pacientes em estado de 

hipertireoidismo, ao serem tratados, apresentam redução do seu RFG20. 

Assim, ao considerar a população total do estudo, ao invés de somente os 

pacientes tireoidectomizados, Chou et al. possam ter reduzido o fator de 

confusão introduzido pelo hipertireoidismo subclínico. 
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Uma avaliação interessante de Chou et al. considera parâmetros 

cardiovasculares, tais como marcadores séricos de dano muscular, índices 

ecocardiográficos, avaliação de rigidez arterial periférica braquial, e índice 

de resistência ao doppler de artérias renais68. Mostra que, após a RHT, há 

significativa redução dos níveis séricos de creatinofosfokinase (CPK) e 

mioglobulina, uma significativa redução do volume sistólico final do 

ventrículo esquerdo, enquanto os demais parâmetros ecocardiográficos, 

rigidez arterial periférica e doppler de artérias renais, não mostram 

diferenças significativas. Em sua discussão, coloca que, possivelmente, haja 

relação entre o prejuízo de RFG e o déficit de função contrátil ventricular 

esquerda representada pelo volume sistólico final, enquanto não haveria 

modificações diastólicas significativas e, também, ação nefrotóxica pela 

elevação de níveis de CPK e mioglobulina.  

É conhecido que, em pacientes idosos, o hipotireoidismo subclínico 

aumenta o risco de insuficiência cardíaca congestiva e fibrilação atrial, ainda 

que sua relação com outros eventos cardiovasculares e mortalidade não 

esteja bem estabelecido69,70. Sabe-se que há interação direta hormonal 

tireoidiana nos miócitos com facilitação rápida de captação de cálcio em 

modelos animais, efeito no sistema simpático por desensibilização a efeitos 

de catecolaminas no hipotireoidismo, atuação direta e independente de 

catecolaminas na contração miocárdica, relação com excitabilidade cardíaca 

e efeitos cronotrópicos71. Porém, quais mecanismos fisiológicos básicos 

destas relações cardíacas no hipotireoidismo se correlacionam diretamente 

com a homeostase renal ainda é obscuro, não se observando alterações 

vasculares significativas no estudo de Chou et al.68, que permitem mais 

hipóteses que respostas efetivas. Trabalhos futuros são necessários para 

melhor avaliar e comprovar estas relações. 

Utku, Gokce e Özkaya, em estudo de velocidade de fluxo sanguíneo 

cerebral em pacientes com hipotireoidismo clínico e subclínico, evidenciam 

aumento da velocidade do fluxo sanguíneo cerebral que se normaliza após a 

RHT72. Diekman et al. estudam o débito cardíaco e a resistência vascular 

periférica em 11 pacientes com hipotireoidismo e 14 com hipertireoidismo 
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antes de tratamento e 3 meses após terem atingido eutireoidismo73. 

Mostram, nos pacientes hipotireoideos, modificações significativas de 

aumento da frequência cardíaca ao atingirem eutireoidismo, bem como, 

redução da resistência vascular periférica, sendo esta última relacionada aos 

níveis de T3. Assim, outra possível hipótese para disfunção de RFG no 

hipotireoidismo pode se encontrar em alterações diretas no comportamento 

de fluxo sanguíneo das artérias renais, ou mesmo no comportamento das 

arteríolas aferentes e eferentes por interação hormonal tireoidiana na 

resistência vascular. 

No entanto, quando se considera a regulação do fluxo plasmático renal 

e ritmo de filtração glomerular, o ambiente torna-se mais complexo pelo 

sistema autorregulatório renal da resistência das arteríolas aferentes e 

eferentes, mediada pelo sistema renina-angiotensina-aldosterona74. A 

concentração plasmática de renina pode ser influenciada pelos hormônios 

tireoidianos de forma independente da aldosterona75, inclusive sua síntese 

podendo pode ser estimulada por hormônios tireoidianos sem envolver o 

sistema nervoso simpático76, enquanto, no hipotireoidismo, pode ocorrer 

redução plasmática de angiotensinogênio e angiotensina II, bem como, 

reduzir níveis de renina plasmática sem alterar a concentração plasmática 

de renina, na vigência de redução plasmática de aldosterona77.  

Como seria de se esperar, com maior retenção hídrica e de sais, ocorre 

aumento do volume circulante plasmático com melhor perfusão do rim, 

desencadeando estímulo negativo ao rim para que seja, então, reduzida a 

produção de renina e, consequentemente, menor conversão de 

angiotensinogênio e angiotensina I, e, subsequentemente, angiotensina II e 

menor secreção de aldosterona. Park et al., em seu estudo, mostram que, 

após o tratamento do hipotireoidismo com RHT, há redução do volume 

plasmático efetivo e exagerada regulação positiva do sistema renina-

angiotensina-aldosterona que é restabelecido78. Porém, em sua discussão, 

comenta que a causa fisiopatológica determinante da disfunção na excreção 

de água que ocorre no hipotireoidismo ainda não é conhecida. 
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Assim, ainda não se pode afirmar se alterações cardiovasculares ou de 

resistência vascular sejam a causa da queda do RFG, se a redução do RFG 

seja causada por um desbalanço no eixo renina-agiotensina-aldosterona 

independente do sistema nervoso simpático, ou, ainda, que um mecanismo 

mais direto de desbalanço na excreção de água esteja reduzindo o RFG e, 

consequentemente, desequilibrando o sistema renina-agiotensina-

aldosterona e o sistema cardiocirculatório. 

 Futuros estudos desenhados com estes propósitos podem esclarecer 

melhor os mecanismos fisiopatológicos envolvidos na redução do RFG 

encontrada em nosso estudo e decorrente da falta de hormônio tireoidiano. 

 

 

5.3 Ritmo de filtração glomerular por 51Cr -EDTA e por equações 
baseadas em creatinina sérica 
 

A opção de utilizar um método radioisotópico como o 51Cr-EDTA para 

determinação de RFG foi baseado na sua prévia correlação com o clearance 

de inulina, que é considerado padrão-ouro79, e por ser metodologia já 

validada previamente por nosso grupo de pesquisa38.  

A opção por não utilizar o clearance de inulina como método de 

determinação do RFG foi, principalmente, baseada nas dificuldades técnicas 

que envolvem a infusão contínua de inulina e o alcance de um equilíbrio 

plasmático que a torna um método consideravelmente trabalhoso, além de 

maiores custos envolvidos80. 

Na validação prévia do método por 51Cr-EDTA realizada por nosso 

grupo de pesquisa, mostra-se que a coleta de duas amostras sanguíneas 

após 4 e 6 horas da administração do 51Cr-EDTA é suficiente38 para 

pacientes com média de RFG abaixo de 50 mL/min. No entanto, para 

nossos pacientes, optamos pelas coletas de 2 e 4 horas, pois, como tinham 

RFG esperado, dentro da normalidade e superior a 60 mL/min, e 

considerando que, em teoria, nestes casos, amostras mais tardias podem 

reduzir a inclinação do ajuste da segunda exponencial do modelo 
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apresentado na Figura 4, que subestimaria o RFG, foi tentado evitar este 

potencial viés das amostras mais tardias. 

Também não foram realizadas avaliações de RFG com 51Cr-EDTA nos 

demais momentos após administração do 131I, pois a alta atividade de 

radiação usada em terapias radioisotópicas e a alta energia de emissão 

gama do radioiodo-131 inviabilizam tecnicamente as medições da baixa 

atividade empregada no método com 51Cr-EDTA, por interferência do 131I 

nas leituras radioativas do 51Cr. 

Desta forma, decidimos aproveitar as amostras que já estavam sendo 

colhidas para o estudo e também estudar a correlação do RFG determinado 

por 51Cr-EDTA com o RFG determinado por equações com base em 

creatinina sérica. Esta avaliação foi feita para os momentos pré e pós-

preparo. 

A relação entre o RFG obtido por EDTA-51Cr, no presente estudo, 

considerado como valor de referência padrão, e os resultados para RFG 

obtidos por equações baseadas em creatinina são visualizados nos Gráficos 

6, 8 e 10, sempre sendo colocados os valores do RFG por EDTA-51Cr no 

eixo das abscissas. Como os dados apresentavam distribuição gráfica 

agrupada e adotando um padrão de dispersão que se assemelhava a uma 

reta, foi complementada a avaliação por análise de correlação de Pearson. 

Para se considerar uma correlação ideal entre os resultados de RFG, 

ao distribuir valores medidos no mesmo momento para cada paciente entre 

os métodos em um gráfico, esta deve seguir um padrão linear, e, com um 

ajuste quadrado de reta próximo a 1 para correlação diretamente 

proporcional, e -1 para inversamente proporcional81. Conforme os pontos se 

distanciam da melhor reta ajustada, os valores de ajuste quadrado vão se 

distanciando e o escore de Pearson se aproxima de 0, em que não há 

nenhuma correlação entre as variáveis. Este pior cenário possível é o de 

reta ajustado, no qual, independentemente do valor medido de RFG por 

EDTA-51Cr, obtemos um único possível valor de RFG por equação (reta 

paralela ao eixo das abscissas). 
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Em nossa análise de Pearson, temos que o maior valor de correlação 

encontrado foi para a equação MDRD (equação B) modificada com valor de 

0,79, seguida muito próxima da equação que usa somente creatinina sérica 

(equação A) com valor de 0,78, com pior correlação para equação de 

Cockcroft-Gault (equação B) com valor de 0,66. 

Já na análise de Bland-Altman, temos que, quanto maior for a diferença 

entre as medidas pelos diferentes métodos, mais se afastam do eixo das 

abscissas os pontos, enquanto que, quanto maior a inclinação dos dados, 

maior é a diferença observada ao longo do intervalo de possíveis medidas. 

Foi possível observar que os pontos se concentram em maior número dentro 

do intervalo de diferenças entre os métodos de +20 e -20 mL/min para a 

equação MDRD modificada que para as demais equações. Também é 

possível notar que o menor coeficiente angular (que representa a inclinação 

da reta) também é visto no ajuste linear para a equação MDRD modificada, 

sendo menor que o observado nas análises de Bland-Altman para as demais 

equações. 

Ao se compararem as variações percentuais entre os momentos pré e 

pós-preparo obtidas por cada equação em relação à variação percentual 

observada pelo 51Cr-EDTA, temos que a equação A apresenta diferença 

significativa, enquanto as equações B e C não apresentam. Já para o grupo 

B, não houve diferença estatística para nenhuma das equações. 

O conjunto destas análises nos levou a determinar que a equação 

MDRD modificada é a melhor substituta ao 51Cr-EDTA caso se faça 

necessária avaliação prática, rápida e rotineira do RFG no manejo clínico 

rotineiro de pacientes com CDT que serão submetidos a RIT, ainda que, nos 

casos em que haja necessidade de maior precisão na determinação do RFG 

ainda seja recomendável o método radioisotópico. 

Em uma revisão sobre o tema, Lamb discute métodos de medir o RFG, 

aspectos técnicos, e limitações82. Reforça que o método considerado 

padrão-ouro é a infusão contínua de inulina, porém reafirma que faltam 

métodos laboratoriais simples para sua execução, bem como relata limitada 

disponibilidade, o que a torna de uso limitado. É colocado que, apesar de 



5 Discussão   75 

existirem alguns radioisótopos diferentes para determinação do RFG, tais 

como o 99mTc-DTPA e o 125I-iotalamato, que o 51Cr-EDTA é o método 

radioisotópico preferencial por ter os resultados mais próximos à inulina. No 

entanto, refere que, como há maiores custos evolvidos na determinação do 

RFG pela administração de substâncias exógenas que limitam seu uso na 

rotina clínica, métodos que determinam o RFG a partir de substâncias 

endógenas ao organismo, tais como a creatinina e a cistatina-C, foram 

desenvolvidos. 

Os métodos baseados em creatinina possuem muitas limitações. Os 

maiores níveis de creatinina relacionados ao sexo masculino ou às etnias 

afro-caribenhas, sua variabilidade relacionada à dieta do indivíduo ou a 

medicações vigentes, sua dependência com a massa muscular e o fato de 

ocorrer clareamento extrarrenal são alguns de seus problemas. Quando 

somados a dificuldades técnicas e limitações dos resultados em lesão renal 

crônica avançada ou lesão renal aguda, fazem os seus resultados menos 

confiáveis82. 

Froissart et al., em 2005, fazem semelhante análise à realizada neste 

estudo para avaliar a estimativa de RFG com as equações MDRD e 

Cockcroft-Gault, incluindo 2.095 indivíduos, excluindo a etnia negra42. 

Destes, 1.933 apresentavam doença renal crônica e 162 eram potenciais 

doadores renais saudáveis, e a comparação foi realizada com 51Cr-EDTA. 

Pudemos notar algumas semelhanças com as observações de nossos 

Gráficos 8 a 11, em que há variação na análise de Bland-Altman 

concentrada em torno de +20 e -20 mL/min para ambas equações, e maior 

dispersão dos pontos em torno da reta ajustada para a equação de 

Cockcroft-Gault. Por suas análises, também concluem que a equação 

MDRD é mais confiável. 

É interessante notar que, em literatura, alguns autores criticam os 

resultados de medida de RFG no estado de hipotireoidismo. Hollander et al. 

discutem em uma publicação de carta ao editor acerca do valor da cistatina-

C como marcador de filtração glomerular no hipotireoidismo, reanalisando 

dados de suas publicações prévias83. Sua principal crítica é que hormônios 
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tireoidianos devido a sua ampla ação metabólica também poderiam 

influenciar a concentração sérica de cistatina-C. Referem que, reanalisando 

seus dados paradoxalmente no hipotireoidismo, apesar do decréscimo da 

creatinina e do aumento do RFG após o tratamento com RHT, houve 

concomitante aumento dos níveis de cistatina-C.  

Quando se observa uma equação com base em cistatina-C, o 

esperado seria que, ao se aumentarem os níveis séricos de cistatina-C, 

ocorreria uma redução do RFG estimado84,85.  

Em sua carta, Hollander et al. ainda refletem acerca da potencial 

limitação da creatinina devido a sua diminuição de secreção tubular, que 

pode impactar em medidas séricas aumentadas por retenção tubular no 

hipotireoidismo e, consequentemente, estimativas reduzidas de RFG por 

equações que a levem em consideração. Também critica o método por base 

da cistatina-C, pois, com a reanálise de seus resultados prévios, o achado 

paradoxal de elevação de cistatina-C na vigência de melhora do RFG no 

estado hipotireoideo poderia refletir a menor produção deste metabólito nos 

processos celulares do organismo durante o estado hipotireoideo, logo 

levando a estimativas equivocadas do RFG com base nesta substância 

endógena. Refere, também, em sua carta, que a estimativa pela equação de 

Cockcroft-Gault pode ser superior ao método com cistatina C, ressaltando 

que ainda faltam estudos comparando estes métodos com metodologias 

mais próximas do padrão-ouro, que, habitualmente, é considerado a 

depuração da inulina83. 

Nosso estudo demonstrou que, apesar de viáveis numa rotina prática, 

mesmo a melhor equação com base em creatinina apresenta somente 

correlação de Pearson de 0,78 com um método padrão radioisotópico. 

O presente estudo ainda avaliou, com base nas equações de 

creatinina, o comportamento mais imediato do RFG após a dose terapêutica 

de 131I. Foram realizados no momento da alta hospitalar e no momento de 

realização da pesquisa de corpo inteiro (PCI) pós-dose terapêutica. Coletas 

séricas mais tardias superiores a cerca de 1 semana (momento da PCI pós-

dose) não foram possíveis de serem realizadas nos pacientes incluídos, pois 
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muitos dos pacientes submetidos a RIT na instituição em que o estudo foi 

conduzido não retornam para consultas médicas após a PCI pós-dose. 

Estes pacientes retornaram seu acompanhamento em suas instituições de 

origem e não puderam ser acompanhados por tempos mais longos. 

Também convém esclarecer que o momento pós-DT tardio foi 

nomeado assim com a finalidade de caracterização no estudo, refletindo 

somente alterações perceptíveis no momento de 1 semana após a reposição 

hormonal, e não refletindo, necessariamente, efeitos mais tardios como os já 

caracterizados em estudos prévios publicados36,86. 

Assim, focamos a análise do RFG médio medido pelas equações com 

base em creatinina ao longo dos momentos pré-preparo, pós-preparo, pós-

dose terapêutica imediato e pós-dose terapêutica tardio para avaliar como 

se comportou a filtração glomerular dos grupos A e B ao longo do tempo do 

estudo. Para tanto, foram dispostos os resultados nos Gráficos 15, 16 e 17. 

É nítido por todos os gráficos que o grupo B manteve, ao longo dos 4 

momentos, a estabilidade do RFG com pequenas variações sem diferenças 

significativas.  

Já o grupo A apresenta, pelo gráfico, queda do RFG entre os 

momentos pré e pós-preparo em que ocorreu suspensão da terapia de RHT. 

Persistiu o padrão de queda de RFG entre os momentos pós-preparo e pós-

dose terapêutica imediato, em que ainda se mantinha o paciente sem RHT. 

Por fim, houve estabilização do RFG com indicação de discreta elevação do 

RFG médio entre os momentos pós-dose terapêutica imediato e pós-dose 

terapêutica tardio, intervalo no qual ocorreu o retorno da RHT. 

Este comportamento indicou que, após suspensão da RHT, a 

deterioração do RFG é progressiva ao longo do tempo, e que a estabilização 

e o início de recuperação ocorrem de forma precoce após retorno da RHT, 

mas que em ritmo lento, provavelmente, necessitando de tempos mais 

longos para reestabelecimento dos níveis fisiológicos de RFG. Com os 

resultados apresentados por Karanikas et al. e Chou et al., podemos estimar 

que são necessárias, ao menos, 8 semanas para reestabelecimento 

completo do RFG36,86. 
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Carrero et al., em um estudo de implicações dos níveis hormonais 

tireoidianos e doença renal crônica em estágio final 5, evidencia que, para 

pacientes, ainda que em estado eutireoidiano, menores níveis de T3 foram 

preditores de mortalidade87. Interessante notar que o RFG era muito abaixo 

de 6,4 ± 2,2 mL/min. Os autores debatem uma possível relação entre os 

baixos níveis de T3, e dos níveis de marcadores e substratos associados à 

inflamação já que, ao subdividir os pacientes em dois grupos de acordo com 

os níveis de T3, encontram-se diferenças significativas entre os grupos para 

os marcadores de inflamação estudados.  

É conhecido que a angiotensina II está envolvida na fisiopatologia de 

doenças renais por meio de inflamação e fibrose88. Um ponto necessário 

para avaliações futuras é se haveria relação entre ativação inflamatória 

decorrente de falta de hormônios tireoidianos durante a RIT ou se este é um 

fenômeno mais crônico, e se há alguma associação entre marcadores 

inflamatórios e disfunção do RFG, principalmente utilizando-se de modelos 

animais. 

Hipóteses como estas, e outras relacionadas a fenômenos 

cardiovasculares, ou de alterações arteriais intimamente relacionadas ao 

RFG, podem sugerir motivos para a recuperação mais lenta da filtração 

glomerular, após a RHT. Assim, seria necessário, primeiro, a recuperação 

destes estados de alteração do organismo para que, depois, pudesse ser 

observada a recuperação plena da filtração glomerular.  

É de se imaginar que, caso o RFG tivesse modulação exclusivamente 

direta pelos hormônios tireoidianos, tanto a redução do RFG na ausência de 

hormônios como a elevação do RFG na RHT ocorressem de forma mais 

imediata e dependentes somente das concentrações séricas dos hormônios 

tireoidanos. Com a observação de nosso estudo que a queda de RFG é 

progressiva e sua recuperação não é imediata após RHT, torna-se menos 

provável a possibilidade de que um fenômeno de ação mais direta renal dos 

hormônios tireoidianos seja responsável pela ação junto ao RFG. 

Lembramos, também, que Karanikas, em seu estudo, evidencia que não há 

deterioração da função tubular36, reforçando, também, uma hipótese teórica 
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de que a disfunção do RFG deve ser um fenômeno mais indiretamente 

ligado à falta de hormônios tireoidianos. No entanto, esta afirmação é 

somente hipotética e sujeita a futuras avaliações para melhor elucidação e 

confirmação por meio de estudos que tenham desenho e objetivos 

apropriados para responder estas questões, principalmente de natureza de 

pesquisa básica em modelos animais. 

 

 

5.4 Parâmetros clínicos, implicações dos preparos e relações com o 
ritmo de filtração glomerular 
 

Devido à diferença de forma de estímulo do TSH entre os grupos, foi 

importante avaliar o comportamento dos principais parâmetros clínicos dos 

pacientes. Dentre estes, para o presente estudo, foram considerados 

sintomas de hipotireoidismo, peso, e níveis séricos de T4 livre, TSH, Tg e 

Anti-Tg. Além dos resultados de média no momento pós-preparo, também 

avaliou-se a variação destes parâmetros com exceção de sintomas clínicos. 

Pudemos notar que o peso bruto médio de cada grupo, os níveis de Tg e 

Anti-Tg não apresentaram diferenças significativas. 

É importante destacar que os níveis de Tg e Anti-Tg estimulados por 

TSH podem ser indicativos da extensão de remanescente tireoidiano, de 

doença residual, ou mesmo doença a distância quanto mais estes forem 

elevados pelo estímulo89-91. É considerado um estímulo adequado quanto o 

TSH atinge níveis iguais ou superiores a 30 µUI/mL92.  

Tivemos como médias do TSH estimulado, para o grupo A, de cerca de 

68 µUI/mL, e, para o grupo B, de cerca de 117 µUI/mL. Ambos os grupos 

atingiram média satisfatória de estímulo. Nenhum paciente apresentou 

níveis de TSH no momento pós-preparo inferiores a 30 µUI/mL. Por não 

haver diferenças significativas entre Tg e Anti-Tg estimuladas, inferiu-se que 

as condições de doença dos pacientes nos grupos foi semelhante, 

esperando, num futuro, taxas de sucesso após a radioiodoterapia 

semelhantes, as quais são muito importantes para o prognóstico dos 

pacientes93. 
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Com relação aos níveis brutos de T4 livre, o esperado era que fossem 

extremamente diferentes já que o grupo A teve suspensa a RHT com 

levotiroxina e o grupo B manteve a reposição hormonal durante todo o 

estudo. Pela Tabela 7, vimos que os grupos se manifestaram de acordo com 

o esperado, com comportamentos consideravelmente distintos, e o grupo A 

atingindo nível médio de T4 livre próximo de zero. 

Já em relação aos níveis de TSH, tanto brutos quanto sua variação 

percentual média foram diferentes entre os grupos A e B. O grupo B atingiu 

valores maiores que o grupo A vistos também na Tabela 7. Possíveis 

explicações para tal fato são o estímulo mais agudo do TSH após o TSHrh, 

que atinge níveis mais altos mas por um curto período de tempo quando em 

comparação ao estímulo mais crônico do TSH pela suspensão hormonal, 

além do fato do TSHrh ser administrado de forma padrão em todos os 

pacientes e podendo, portanto, apresentar níveis séricos mais altos em 

pacientes com menores pesos. 

Castagna et al., em 2005, demonstram que o pico do TSH após 

administração do TSHrh é inversamente proporcional a peso, à altura, à 

superfície corpórea, a índice de massa corpórea, a total de massa magra e 

de massa de gordura, porém que só é associado de forma independente 

com o total de massa magra94. Em seu gráfico que correlaciona o pico de 

TSH com o peso do paciente, nota-se que, para um peso de 70 kg, há 

estimativa de um pico de TSH de 105 µIU/mL, que a correlação é inversa e 

que o índice de correlação de Pearson é de 0,40. Foi possível notar 

semelhança com nossos resultados que foram um pico médio de cerca de 

117 µIU/mL para um peso médio de 71,4 kg, com correlação inversa 

demonstrada no Gráfico 18.  

Zanotti-Fregonara et al. também abordam esta questão em 2007. 

Encontram variação do pico de TSH após o TSHrh em relação ao peso em 

143 pacientes inclusos em seu estudo95. Destes, 64 pacientes foram, em um 

segundo momento, submetidos à suspensão da RHT e seu pico de TSH não 

se correlacionou com o peso do paciente. Em seu gráfico de correlação 

entre peso e pico de TSHrh, nota-se que, para um peso de cerca de 75 kg, 
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tem-se, na reta ajustada, a estimativa de um pico de TSHrh de 100 µIU/mL, 

bem como, uma relação inversa com escore de Pearson de 0,36. 

Pelo baixo índice de correlação de Pearson apresentados no presente 

estudo e no estudo de Castagna et al. e no estudo de Zanotti-Fregonara et 

al., pudemos estimar que esta correlação é moderada94,95, com bastantes 

semelhanças entre os três estudos, e, possivelmente, mais fatores 

individuais de cada paciente influenciam o nível de pico do TSH ao estímulo, 

tais como velocidade de metabolização e de excreção do TSH. 

Outra observação interessante é a de que, apesar do peso bruto no 

momento pós-preparo dos grupos A e B não terem apresentado diferenças 

significativas, sua variação entre os momentos pré-preparo e pós-preparo foi 

diferente, com o grupo B apresentando redução de peso de 1,18 ± 1,01 kg, 

enquanto o grupo A aumento de peso de 0,43 ± 0,94 kg, como visto na 

Tabela 7. Uma possível explicação para este fenômeno seria retenção 

hídrica no hipotireoidismo induzido96. Retenção hídrica é um fator de 

desequilíbrio volêmico e pode influenciar em distúrbios cardiovasculares97. 

Também poderia ser uma possível explicação para o comportamento de 

RFG observado no grupo A, e futuros estudos objetivando esta análise 

poderiam esclarecer, ainda mais, os mecanismos fisiológicos envolvidos no 

equilíbrio entre função tireoidiana e filtração glomerular. 

Com relação à eficiência da RIT na ATTR com o TSHrh em relação ao 

tradicional preparo com suspensão da RHT, as evidências de literatura são 

de equivalência, com inicio de discussões e publicações referentes ao uso 

de menores doses de 131I. Em 2012, foram publicados dois importantes 

estudos prospectivos no tema. Schlumberger et al. e Mallick et al. publicam, 

simultaneamente, no New England Journal of Medicine, artigos que 

demonstram eficiência semelhante entre os tratamentos realizados com as 

distintas formas de preparo para RIT utilizadas em nosso estudo98,99. É 

questionável, portanto, se as diferenças de valores médios de TSH, no 

momento pós-preparo, tenham alguma implicação clínica de maior 

relevância, e, muito possivelmente, estas diferenças de pico de TSH não 

apresentam nenhum impacto nos resultados da ATTR. 
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Reforçamos aqui, também, a observação do presente estudo de que, 

apesar dos maiores níveis de TSH atingidos pelo grupo B, tivemos 

comportamento estável da filtração glomerular medida após o estímulo. Por 

este achado, é possível inferir que o estímulo agudo pelo TSH não é fator 

ligado à alteração da filtração glomerular. 

No entanto, há um artigo em literatura publicado por Duranton et al., 

em 2013, que afirma que, após administração do TSHrh em pacientes em 

estado eutireoidiano, há redução dos níveis de creatinina sérica e aumento 

do RFG100. Em seu estudo, incluem 41 pacientes divididos em 2 grupos de 

forma semelhante a nosso estudo, sendo um submetido a estímulo do TSH 

por suspensão da RHT e outro a estímulo por TSHrh. Em seu estudo, de 

forma oposta ao nosso estudo, colhem a primeira amostra sob estímulo do 

TSH, enquanto a segunda amostra é colhida de 4 a 12 semanas após a RIT. 

A avaliação do RFG é realizada pela equação MDRD baseada em creatinina 

sérica. Enquanto o grupo que foi submetido à suspensão da RHT apresenta 

aumento do RFG de 71,7 ± 3,5 mL/min no estado hipotireoideo para 81,2 ± 

4,5 mL/min no estado eutireoideo, com incremento de, aproximadamente, 

13% após a RHT, o segundo grupo apresenta RFG de 97,7 ± 7,4 mL/min 

durante o estímulo do TSHrh, que decresce para 87,5 ± 5,9 mL/min após 4 a 

12 semanas do TSHrh, representando uma queda de cerca de 10% no RFG.  

Atribui, então, como efeito do TSH no parênquima renal, inclusive 

calculando qual a variação de RFG em relação à variação do TSH, 

encontrando relação inversa entre as variáveis com escore de Pearson de 

0,60. Porém, seu estudo apresenta dois problemas para realizar esta 

afirmação. O primeiro refere-se ao modo como mediu o RFG por meio de 

equação com base em creatinina. Apesar de ter escolhido a equação que 

parece ter melhor correlação com o 51Cr-EDTA, a falta de precisão e a 

possível interferência com metabolismo extrarrenal da creatinina tornam sua 

conclusão menos sólida. O segundo problema é que não mediu os 

hormônios tireoidianos nos dois tempos, tendo medido o T3 somente na 

segunda coleta. Desta forma, é impossível excluir a possibilidade de que a 

relação não estivesse contida num maior nível de hormônio tireoidiano 
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durante a primeira coleta, que seria o real responsável pelo fenômeno de 

maior RFG, como nos pacientes hipertireoideos de Hollander et al.20, sendo, 

então, um fator de confusão para sua conclusão a respeito da ação do TSH. 

Assim, a partir de nossos dados confrontados com a literatura, entendemos 

que haveria necessidade de estudo com diferentes níveis de estímulo por 

TSHrh para entender sua contribuição no RFG ou potencial ação renal 

direta, possivelmente, em um modelo animal controlado. 

Por fim, por meio de nosso estudo, não foi possível estabelecer 

relações entre variação de RFG e a variação dos parâmetros clínicos de 

peso, T4 livre e TSH. Chou et al. mostram forte correlação entre T4 e o RFG 

em seu estudo índice de correlação Pearson de 0,7586. Este fenômeno não 

foi reproduzido pelo presente estudo. Uma forma de se estudar esta relação 

poderá ser feita por meio de um futuro estudo que avalie, em múltiplos 

tempos, os níveis de hormônios tireoidianos e o RFG associado em cada um 

destes tempos. 

 

 

5.5 Parâmetros físicos do comportamento do radioiodo em relação ao 
ritmo de filtração glomerular e a seus efeitos em dose absorvida 
 

Um dos principais pontos de interesse em avaliar as diferenças entre o 

comportamento do RFG nas duas formas de estímulo do TSH para o 

tratamento com iodo radioativo reside em entender se variações do RFG 

poderiam se associar ao tempo de eliminação do radioiodo e, 

consequentemente, a sua retenção temporal.  

Um parâmetros de interesse para afirmarmos similaridade entre os 

tratamentos nos grupos são as doses administradas em cada grupo. Pela 

Tabela 13, foi possível afirmar que não houve diferenças entre os grupos 

para as doses administradas de iodo-131. Com esta informação, pode-se 

dizer que houve similaridade entre os grupos nos tratamentos. A partir deste 

pressuposto inicial, pode ser analisada a eliminação do radioiodo e suas 

implicações na ATTR do CDT. 
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Menzel et al., em avaliação comparativa entre 64 pacientes submetidos 

a estímulo por uso do TSHrh com 163 pacientes submetidos à suspensão da 

RHT, encontra meia-vida efetiva do radioiodo de 0,43 ± 0,11 dias (ou 10,32 

± 2,64 horas) para o uso do TSHrh, enquanto encontra 0,54 ± 0,11 dias (ou 

12,96 ± 2,64 horas) para a suspensão da RHT29.   

Pode haver impacto populacional ou individual no risco futuro de 

complicações de exposições à radiação, com destaque para aquelas 

ocorridas na infância em relação a tratamentos com radioiodo101. Já nos 

pacientes adultos, pode-se considerar que, quanto maior a exposição à 

radiação, maior é o risco associado a efeitos indesejáveis, como, por 

exemplo, dose em medula óssea102. Mas não se permite esquecer que, nas 

terapias radiativas, deve haver um balanço entre potenciais riscos e 

benefícios já que o resultado do tratamento também pode depender da dose 

absorvida de radiação pela lesão24. Outro ponto que não pode ser esquecido 

é que os modelos de risco biológico por menores doses de radiação ainda 

são controversos e nem sempre acompanham os efeitos biológicos 

observados103. 

Em teoria a dose de radiação depositada em qualquer tecido ao se 

utilizar uma fonte não selada como o radioiodo é decorrente do número de 

emissões radioativas, da energia de cada emissão radioativa, e do tempo 

em que este tecido é irradiado. O número de emissões radiativas é 

dependente da atividade administrada, e essa é conhecida, pois é medida 

antes de ser aplicada no paciente. Em uma ablação pós-tireoidectomia total 

de pacientes de risco intermediário, a atividade de 131I administrada ao 

paciente pode variar sendo encontradas doses de 100 a 150 mCi98,99,104. A 

energia de cada emissão também acaba por conhecida, pois essa é 

tabulada para cada isótopo radioativo. Porém, o tempo de irradiação de 

cada tecido varia de paciente para paciente de acordo com seu padrão de 

retenção do radioisótopo, como no caso de remanescentes tireoidianos105.  

Como este tempo de irradiação é o tempo em que o isótopo ficou 

alojado ou foi excretado pelo paciente, acaba sendo relacionado à meia-vida 

efetiva do radioisótopo no tecido de interesse, e que é uma composição da 
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meia-vida física do radioisótopo e da meia-vida biológica deste isótopo. 

Neste caso, a meia-vida biológica representa os fatores inerentes à biologia 

individual de cada paciente, como, por exemplo, a taxa de eliminação 

urinária e de eliminação fecal do radioiodo.  

Portanto, conhecer como se comporta o radioiodo frente ao RFG de 

cada paciente pode ser interessante já que poderia influenciar tanto na 

biodisponibilidade de circulação e incorporação do iodo radioativo, bem 

como na retenção deste, e, em teoria, ser fator importante na dose 

absorvida, seja por tecidos alvo seja por tecidos sadios. Ou seja, conhecer a 

relação entre ritmo de filtração glomerular renal e a meia-vida efetiva do 

radioiodo em cada paciente poderia contribuir para um melhor entendimento 

de fatores biológicos capazes de interferir na efetividade de um tratamento, 

ou no risco de complicações associadas à irradiação de tecidos sãos. 

Avaliar as doses efetivas em corpo inteiro que se associam 

proporcionalmente a riscos de efeitos estocásticos da radiação e se há 

benefício em se reduzir as atividades administradas em pacientes com 

disfunção renal torna-se tema de interesse106. Não foi escopo do presente 

estudo avaliar o impacto do RFG nos efeitos agudos ou mensuráveis da 

radiação, que seriam os de maior interesse na avaliação de resposta à 

terapia. Pacini et al., em estudo prévio, demonstram menor captação 

percentual do radioiodo em leito tireoidiano cervical107. Contudo, a literatura 

médica evidencia, de forma sólida, que os efeitos agudos com os diferentes 

preparos são semelhantes, resultando em equivalência de eficiência de 

tratamento com estes preparos98,99. 

Os resultados apresentados na Tabela 13 demonstraram as 

propriedades do radioiodo nos grupos A e B. Pelos resultados de p-valor 

encontrados, podemos afirmar que não houve diferenças estatísticas 

significativas entre os dois grupos para as variáveis estudadas. Pudemos 

observar que os valores de meia-vida efetiva do radioiodo se assemelham 

aos publicados por Menzel et al. para ambas as formas de estímulo do TSH, 

estando contidos dentro de um desvio padrão29. Também em nossa 

amostra, ocorreu uma menor meia-vida efetiva no grupo submetido ao 
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estímulo por TSHrh, ainda que sem diferença estatística significativa. Esta 

falta de diferença estatística pode ser um fenômeno decorrente do menor 

número de sujeitos de pesquisa incluídos neste estudo. 

 Nosso estudo também demonstrou, portanto, que, para um efeito 

mensurável e significativo de queda do RFG no preparo do grupo A, seu 

impacto no T1/2 efetivo não foi significativo ou proporcional. Assim, foi 

possível afirmar que, teoricamente, o risco associado à exposição à radiação 

entre os grupos foi semelhante. Então, mesmo com o decréscimo de RFG, o 

grupo A, quando avaliado como população, não apresentaria razões para se 

esperar maior incidência de efeitos indesejáveis da radiação, em relação ao 

grupo que utilizou TSHrh. Como há custos envolvidos na administração do 

TSHrh, que, por si só, é uma medicação de elevado preço, ponderar o risco 

de um preparo em relação ao outro é muito importante, pesando os 

benefícios em relação ao custos. É indiscutível que o uso do TSHrh 

apresenta como benefício principal o paciente não estar imposto ao regime 

de hipotireoidismo e seus sintomas como já discutido previamente. Porém, 

em pacientes com filtração glomerular normal, não é possível afirmar que o 

uso do TSHrh reduziria populacionalmente riscos associados à radiação 

ionizante somente por prevenir redução do RFG, em pacientes com RFG 

inicial normal. Outros parâmetros de risco não foram avaliados pelo presente 

estudo. 

Uma possível explicação para esta observação é que outros fatores 

envolvidos na determinação da excreção renal final total do radioiodo, tais 

como uma importante contribuição de reabsorção ou secreção tubular, 

possam minimizar o efeito das diferenças de filtração glomerular. Faber, 

Siersbaek-Nielsen e Kirkegaard, em avaliação do metabolismo de excreção 

renal dos hormônios tireoidianos, hipotetizam que o número de átomos de 

iodo nestes hormônios poderia determinar o sentido do seu transporte 

tubular (secreção ou reabsorção)108, o que permite hipotetizar que, 

possivelmente, a carga de iônica de iodo também possa determinar o 

sentido de seu transporte tubular. Como Karanikas et al. avaliam, em seu 

estudo, apesar do déficit de RFG no hipotireoidismo induzido, não há 
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disfunção renal tubular associada a esta condição36. Este achado auxilia a 

justificar a hipótese de que os mecanismos de troca tubular de íons de iodo 

possa ter um perfil fisiológico diferente do RFG no hipotireoidismo. 

Consequentemente, teríamos uma distinção clara entre filtração glomerular 

e excreção renal do radioiodo. 

Outra hipótese é a de que os mecanismos de concentração tubular 

renal do iodo na urina possam estar favorecendo a reabsorção, já que os 

pacientes passaram por preparo com a finalidade de reduzir a carga 

corpórea de iodo não radioativo. Assim, o organismo estaria compensando a 

redução da ingesta de iodo, bem como, sua depleção do estoque, por meio 

de uma reabsorção tubular aumentada. 

A ingesta hídrica pelo paciente e número de micções também podem 

ter importância e papel na composição do T1/2 biológico de cada paciente. 

O efeito do RFG estaria diluído em outros fatores de confusão com igual ou 

maior importância na relação entre eliminação do radioiodo e, 

consequentemente, na composição final do T1/2 efetivo.  

Um viés na avaliação da relação entre RFG e T1/2 efetivo no presente 

estudo pode ter sido a inclusão de somente pacientes com filtração 

glomerular preservada. Ainda que estes tenham apresentado queda do RFG 

no momento pós-preparo, em média, o seu RFG ainda se encontrava dentro 

de parâmetros normais. Portanto, não podemos excluir a hipótese de que 

cada paciente ainda poderia apresentar uma reserva de RFG capaz de 

manter a homeostase do paciente e, consequentemente, impedir a 

observação de efeitos do RFG na eliminação do radioiodo.  

A literatura científica demonstra achados variados ao estado de 

hipotireoidismo em modelos animais e análises moleculares. Estudos de 

1974 de Emmanouel et al. fazem demonstrações que, no hipotireoidismo em 

ratos, a carga de água eliminada é reduzida, principalmente, pelo RFG, não 

tendo importante relação com supressão incompleta do hormônio 

antidiurético ou com capacidade reabsortiva reduzida109. Logo, a capacidade 

de reabsorção de água também parece estar preservada. Já Ishiguro et al. 

relacionam a homeostase do fósforo à regulação da transcrição gênica de 
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cotransportes baseados em sódio por hormônios tireoidianos110. Já a relação 

entre hormônios tireoidianos e cotransporte renais de iodo ainda necessitam 

ser mais bem estudados. Chen et al. abordam a relação da filtração 

glomerular em relação ao hipotireoidismo sob a perspectiva da liberação não 

osmótica de vasopressina e aquaporinas renais na disfunção de diluição 

urinária pelos rins e encontra sua secreção aumentada também relacionada 

a aumento da expressão renal de aquaporina2 resultando em distúrbio da 

regulação tubular renal da diluição urinária111. Já Rodríguez-Gómez et al., 

em sua publicação de 2013, estudam a relação do estado tireoidiano em 

ratos e a densidade de capilares cardíacos e renais, além da morfologia 

glomerular, e encontra que a presença de hormônios tireoidianos pode 

estimular a capilaridade, porém que desordens tireoidianas não se associam 

à rarefação microvascular cortical ou medular renal112.  

É evidente a complicada rede de relações fisiológicas entre a 

concentração sanguínea de hormônios tireoidianos e a regulação das 

diversas funções renais, como também são complexas suas associações 

com demais órgãos, como coração e vasos. Também é evidente a lacuna de 

conhecimento médico capaz de explicar, de uma forma mais completa, 

todas estas interações. Estas hipóteses devem ser motivadoras de novos 

estudos para que seja possível melhor compreender o papel de cada 

aspecto fisiológico que possa se relacionar à eliminação urinária do 

radioiodo também. 

Outra resultado interessante é apresentado no Gráfico 19, em que se 

tentou estabelecer relação entre o RFG e o T1/2 efetivo de cada paciente. 

Pode-se notar que há tendência de redução do T1/2 efetivo quanto maior for 

o RFG do paciente. Apesar do baixo coeficiente de correlação de Pearson, 

interpretou-se estes achados como havendo discreta relação inversa entre o 

T1/2 efetivo e o RFG, com poder de previsão de qual será o T1/2 efetivo a 

partir de um determinado RFG sendo pobre. Também é possível observar 

que a inclinação dos resultados no gráfico é sutil, logo, espera-se que outros 

fatores não controlados no presente estudo possam ter importância na 

compensação da variação do RFG e a determinação do T1/2 efetivo do 
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radioiodo em cada organismo individual. Abre-se, então, o precedente para 

que sejam buscados estes fatores com o interesse de otimizar o tratamento, 

reduzindo riscos associados a ele. Uma possível limitação que também deve 

ser considerada para estas observações pode ser o pequeno número de 

pacientes incluídos no estudo. Estudos com maior população e objetivo 

exclusivo de realizar esta correlação talvez possam apresentar resultados 

mais significativos.  

Gonzalez, em sua dissertação apresentada em 2013, realiza 

avaliações dosimétricas para pacientes sob estímulo do TSHrh em relação à 

suspensão da RHT também submetidos a RIT113. Realiza dosimetria de 

radiações para corpo inteiro utilizando metodologia dosimétrica baseada em 

amostras sanguíneas e urinárias para determinar a meia-vida efetiva do 

radioiodo e compara com metodologia de avaliação de dano citogenético 

que pode ser considerada uma forma mais direta de mensurar os efeitos 

biológicos reais da radiação. Em seu estudo, apresenta 22 pacientes 

divididos em 2 grupos de 11 pacientes, sendo um grupo submetido a TSHrh 

e o outro à suspensão da RHT. Encontra volume urinário de 24 horas maior 

no grupo submetido a TSHrh de 3,08 ± 1,05 L em relação aos 2,20 ± 0,97 L 

que observa no grupo submetido à suspensão da RHT, porém sem 

diferenças significativas na sua análise estatística. Atribui esta observação a 

possíveis efeitos renais dos estímulos do TSH, porém não realiza avaliações 

fisiológicas renais específicas para estabelecer correlação.  

Nas avaliações de parâmetros físicos da RIT em seus pacientes, 

Gonzalez observa dose efetiva de 29,5 ± 9,8 mSv/MBq na suspensão da 

RHT e 14,5 ± 9,7 mSv/MBq no grupo sob estímulo do TSHrh com diferença 

estatística significativa entre os grupos, bem como encontra T1/2 efetivo 

obtido por medidas a 2 metros de 15,5 ± 4,9 h para o grupo sob suspensão 

da RHT e de 11,3 ± 3,8 no grupo tratado com TSHrh, que também apresenta 

diferenças estatísticas significativas113. No entanto, apresenta valores de 

doses administradas de 167,9 ± 14,7 mCi para o grupo de suspensão da 

RHT e 155,3 ± 11,0 mCi para os pacientes também com diferenças 

estatísticas significativas entre si113. O fato das doses administradas terem 
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sido diferentes enfraquece o poder de suas observações do comportamento 

físico do radioiodo.  

Quando seus resultados são comparados aos do presente trabalho, 

apresentados na Tabela 13, vimos similaridade para a meia-vida efetiva no 

uso do TSHrh, porém nossos resultados não reproduziram a maior meia-

vida efetiva da suspensão da RHT observada por Gonzalez, bem como 

nossos resultados não reproduziram a diferença de dose efetiva também 

observada por Gonzalez. Uma possível explicação para estas observações 

poderia residir nas diferenças entre metodologias empregadas nos dois 

estudos para avaliações dos parâmetros físicos da RIT, podendo estar 

relacionada a uma menor precisão e maior limitação da metodologia 

utilizada no presente estudo, que não utilizou amostras sanguíneas e de 

urina para avaliar o comportamento do radioiodo.  

Porém, quando Gonzalez avalia aberrações coromossômicas e não 

observa diferenças estatísticas significativas entre os grupos que seria a 

medida direta de efeitos biológicos das radiações, torna-se questionável o 

significado clínico da diferença de dose efetiva obtida por seu método. 

Inclusive apresenta valores de percentual de células apresentando 

aberrações cromossômicas maior de 6,3% no grupo submetido ao TSHrh 

nas primeiras 24 horas, enquanto o grupo submetido à suspensão da RHT 

apresenta 5,5%. Já nos tempos de 7 e 30 dias após RIT apresentando 

valores de 4,1% e 3%, para o grupo da suspensão da RHT, e 3,7% e 2,4%, 

para o TSHrh, respectivamente113. Estas observações estão em desacordo 

teórico com o esperado pelas estimativas de dose efetiva em seus 

pacientes, mas estão de acordo com as observações de dose efetiva de 

nosso estudo. 

Portanto, as metodologias empregadas em ambos os estudos podem 

estar limitadas em suas estimativas de dano biológico por falta ou excesso 

de complexidade, e estudos que possam correlacionar métodos mais 

precisos em predizer o comportamento biológico e os riscos de 

complicações são necessários para melhor compreender o problema, 
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inclusive quando se tratam de exposições à radiação em pacientes 

adultos114. 

 

 

5.6 Limitações e perspectivas 

 

O estudo avaliou pacientes em situações usuais da RIT, não 

padronizando a ingestão hídrica. Não foram realizados estudos da perfusão 

renal ou excreção de iodo (iodúria) ou outros eletrólitos que permitissem 

compreensão mais profunda do impacto do hipoteroidismo induzido em 

outros parâmetros de função renal. A maior elucidação de mecanismos 

tubulares possivelmente seja crítica para compreender a divergência de 

achados da redução de RFG, não estar obrigatoriamente vinculada a uma 

maior dose de radiação absorvida.  

Também não foi abordada a relação do hipotireoidismo com alterações 

cardiovasculares ou do eixo renina-angiotensina-aldosterona, que podem 

estar relacionadas à redução do RFG, conforme previamente discutido. A 

relação temporal entre o hipotireoidismo e as alterações do RFG também 

poderiam ser mais bem caracterizados em desenho experimental em 

modelos animais, correlacionando medidas seriadas de RFG, eletrólitos e 

parâmetros de fisiologia renal com as dosagens hormonais tireoidianas. 

Também são limitados os métodos de estimativa da dosimetria de 

radiações ionizantes, bem como, os modelos utilizados para prever efeitos 

biológicos. Para que se possa estudar medidas que visem reduzir 

exposições desnecessárias de tecidos sadios, ainda são necessários 

aperfeiçoamento nestes métodos dosimétricos e modelos biológicos.  

Trabalhos futuros com desenho específico para avaliar a função tubular 

renal, a perfusão renal, o comportamento das arteríolas renais e a resposta 

do eixo renina-angiotensina-aldosterona no hipotireoidismo, bem como o 

comportamento da função cardíaca são necessários para melhor avaliar e 

esclarecer os mecanismos fisiopatológicos envolvidos na redução do RFG 

decorrente da falta de hormônio tireoidiano. 
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Mais estudos futuros correlacionando o comportamento biológico do 

radioiodo durante um tratamento com os efeitos celulares em curto e longo 

prazo também são necessários para uma constante otimização do uso da 

radiação e para que se aplique o menor uso razoavelmente atingível da 

radiação para o efeito biológico desejado de redução de recorrência e 

mortalidade, bem como, tratamento do câncer bem diferenciado da tireoide. 
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6  CONCLUSÃO 

 

 

Com base nos resultados obtidos no presente estudo, concluímos que: 

 

1. Em pacientes portadores de CDT já submetidos à tireodectomia 

total e que se submetem a tratamento ablativo com iodo-131, o 

preparo com suspensão da terapia hormonal substitutiva tireoidiana 

leva a uma redução do ritmo de filtração glomerular medido por 

51Cr-EDTA quando em comparação ao preparo com uso de TSHrh, 

que demonstra estabilidade no ritmo de filtração glomerular. 

2. Nos pacientes em preparo para RIT, há moderada correlação entre 

os resultados medidos por 51Cr-EDTA com equações baseadas em 

creatinina quando avaliados individualmente. O presente estudo 

sugere a escolha da equação MDRD modificada na avaliação 

destes pacientes quando não disponível o método padrão com 

51Cr-EDTA. 

3. Não foi possível estabelecer relação clara entre a variação do RFG 

nos pacientes submetidos ao preparo com suspensão hormonal 

tireoidiana e a variação dos parâmetros clínicos de TSH sérico, T4 

livre sérico e peso do paciente. 

4. O RFG é estável ao longo do preparo e no acompanhamento 

precoce após o uso do TSH recombinante humano, enquanto 

demonstra comportamento decrescente ao longo do tempo de 

suspensão da reposição hormonal tireoidiana, voltando a se 

estabilizar com tendência à recuperação no acompanhamento 

precoce após retorno da reposição hormonal tireoidiana. 
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5. Em nosso estudo, não houve impacto de diferenças em relação à 

dose efetiva de radiação em corpo inteiro decorrentes do preparo 

com suspensão hormonal tireoidiana ou pelo uso do TSH 

recombinante humano na radioiodoterapia em pacientes com 

filtração glomerular inicial normal antes do preparo para 

radioiodoterapia. 
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7  ANEXOS 

 

 

7.1 Anexo A – Aprovação do comitê de ética 

 



7 Anexos   98 

7.2 Anexo B – Termo de consentimento livre esclarecido 

 

 1 

HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DA 

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO-HCFMUSP 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

____________________________________________________________________  

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO DA PESQUISA OU RESPONSÁVEL LEGAL 

1. NOME: .:............................................................................. ............................................. .............. 

DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº : ........................................ SEXO :    .M □   F  □ 

DATA NASCIMENTO: ......../......../......  

ENDEREÇO ................................................................................. Nº ........................... APTO: .................. 

BAIRRO:  ........................................................................ CIDADE  ............................................................. 

CEP:.........................................  TELEFONE: DDD (............) ...................................................................... 

2.RESPONSÁVEL LEGAL .............................................................................................................................. 

NATUREZA (grau de parentesco, tutor, curador etc.) .................................................................................. 

DOCUMENTO DE IDENTIDADE :....................................SEXO:  M □   F □   

DATA NASCIMENTO.: ....../......./...... 

ENDEREÇO: ............................................................................................. Nº ................... APTO: ............................. 

BAIRRO: ................................................................................ CIDADE: ......................................................................  

CEP: .............................................. TELEFONE: DDD (............)..................................................................................  
________________________________________________________________________________________________  

DADOS SOBRE A PESQUISA 

1. TÍTULO DO PROTOCOLO DE PESQUISA: Filtração glomerular: Efeitos da suspensão da reposição hormonal 

tireoidiana versus TSH recombinante humano na iodoterapia do Câncer da Tireóide  

 

PESQUISADOR : Dr. George Barberio Coura Filho 

CARGO/FUNÇÃO:Médico Nuclear. INSCRIÇÃO CONSELHO REGIONAL Nº 112.052 

UNIDADE DO HCFMUSP: ICESP 

3. AVALIAÇÃO DO RISCO DA PESQUISA: 

     RISCO MÍNIMO □  RISCO MÉDIO □ 

 RISCO BAIXO X  RISCO MAIOR □ 

  

4.DURAÇÃO DA PESQUISA : 1 a 2 anos. 
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7.3 Anexo C - Folha de trabalho 51Cr-EDTA 

 

 

 

 

                                               Documento Pertinente - FMUSPHC                                                                                  

 

                                      SMN – InRad –HCFMUSP Código: DP/InRad/SMN-REC-004 

         Clínica do Serviço de Medicina Nuclear Data: 22/08/2011     Rev:00 

                        FICHA TÉCNICA – EXAMES IN VITRO 2 
Próxima Rev.: 22/08/2012 

                                                                                                                                                         LABORATÓRIO IN VITRO 
 

 

 

 

 

 

ENFERMARGEM 
 
ENFERMAGEM 
 

 

 

 

 

ENFERMAGEM 
 
 
 
 
 

 
ADM INISTRAÇÃO  DO  RADI OFÁRMACO 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

COLETA DE AMOSTRA DE SANGUE (contralateral a injeção) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROCESSAMENTO DAS AMOSTRAS 

 

Amostra na geladeira  (      ) sim     (       ) não 

 

Centrifugação   (     ) sim 

 

Separação  do plasma  (      ) sim                      Hemólise (     ) não       (     )sim   +     ++       +++     ++++ 

 

Contagem  do plasma   (     ) sim 

 

Cálculo  (    )  sim 

 

Liberado (    ) sim              Responsável _____________________________________  

 

 

 

                                    ETIQUETA PACIENTE 

(Recepção gera 06 etiquetas pequenas : seringa + tubos de coleta 

+ tubo para análise ) 

(Recepção gera 02 etiquetas grandes: ficha técnica + livro de 

registro) 

Confere pedido médico?  Sim  

 

Radiofármaco:____________Atividade(µCi)________ 

 

Peso seringa antes:    __________________     

     

 Peso seringa depois :_________________   

 

 Peso final: _______________________ 

 

Responsável:___________________________________  

		

Confere paciente?   Sim              Confere orientação ao paciente ? Sim                             Jejum Sim  Não 

 

Peso:__________            Altura:___________           Idade:__________  Responsável: ______________________________  

		 		 		 		

Confere paciente?    Sim    Excluída gravidez e amamentação:   Sim           
 

Via de administração  Intravenosa                   Local _______________________  Hora_____________________          

                                                                                 

                                                                                 Responsável _____________________________ 

                            

Intercorrência durante administração Não   Sim  Qual?_____________________________________________________ 

                                                

Controle de contagens no sítio de injeção (Filtração glomerular)    ___________________________________  

		 		

		

		 		

Exame:   

               (     ) Filtração Glomerular                                        

               (     ) Volume Plasmático 

               (     ) Volume eritrocitário 

                       

 

Tempo 
Horário previsto 

da coleta 

Horário efetivo 

da coleta 

Responsável pela 

coleta 

    

    

    

    

 

Intercorrência na coleta       (    ) não  (    ) sim: 
_______________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ _____________ 
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7.4 Anexo D – Folha de trabalho projeto 

 

FOLHA DE TRABALHO DO PROJETO: 

Filtração glomerular: efeitos da suspensão hormonal tireoidiana versus TSH 

recombinante humano na radioiodoterapia do Câncer da Tireoide 

Paciente: ________________________________________________.  

Paciente nº estudo: _____. 

RGHC: ______________. 

Idade: _______ anos (data de nascimento: ___/___/___) sexo: F___ / M___ . 

Grupo: Suspensão Hormonal _____     /     TSH recombinante humano _____. 

Parâmetro\Momento Pré-preparo Pós-preparo Pós-DT 

Imediato 

Pós-DT 

tardio 

Data (nº dia) __/__/__ (    ) __/__/__ (    ) __/__/__ (    ) __/__/__ (    ) 

Peso (kg)     

Altura (m)     

PA (mmHg)     

FC (bpm)     

Uréia     

Creatinina     

Albumina     

RFG equação 1     

RFG equação 2     

EDTA-Cr51     

T4 livre     

TSH     

Tireoglobulina     

Anti-tireoglobulina     

 

Sintomas Pré-preparo Pós-preparo Pós-DT 

Imediato 

Pós-DT 

tardio 

Redução da FC     

Obstipação     

Irregularidade 

menstrual 

    

Deficit de memória     

Cansaço     

Dores musculares     

Sonolência     

Pele seca     

Queda de cabelo     

Ganho de peso     

Elevação de 

colesterol sanguíneo 

    

Depressão     
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Reações Adversas 

Thyrogen 

 

  

  

  

  

  

 

Dose Administrada: _______mCi. 

Data e horário: ___/___/___ as ___:___ hs. 

Data alta: ___/___/___. 

Medidas de taxa de exposição a 1 metro durante internação: 

 Dia 1 

___/___/___. 

Dia 2 

___/___/___. 

Dia 3 

___/___/___. 

Dia 4 

___/___/___. 

Dia 5 

___/___/___. 

Taxa 
(mR/h) 

     

Horário      

 

Medidas de taxa de exposição a 2 metros para o projeto: 

 3 horas 24 horas 48 horas PCI pós-
dose  

(        ) 

horas 

Taxa (mR/h)     

Contagens 

cervical 

    

Contagens 
coxa 

    

Contagens 

do Padrão 

    

Fator de 
correção 

    

% captação     
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7.5 Anexo E –Orientações de preparo para terapia com iodo-131 no 
ICESP 
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7.6 Anexo F – Orientações de dieta para terapia com iodo-131 no ICESP 
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