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RESUMO 

 

 

Arap SS. Paratireoidectomia subtotal no tratamento do  hiperparatireoidismo 
secundário à Doença Renal Crônica[Tese].São Paulo – Faculdade de 
Medicina, Universidade de São Paulo; 2015  
 
A paratireoidectomia continua sendo o tratamento para aqueles doentes 
renais crônicos com hiperparatireoidismo severo que não conseguem 
controle clínico adequado desse quadro metabólico. Como resultado após o 
procedimento, esperam-se níveis adequados de paratormônio e de fósforo, 
com menor necessidade de uso de cálcio e calcitriol, bem como menor uso 
de quelantes de fósforo. No Serviço de Cirurgia de Cabeça e Pescoço do 
Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São 
Paulo, a operação padronizada é a paratireoidectomia total com autoenxerto 
autólogo imediato de 45 fragmentos de paratireoide no músculo 
braquiorradial. Porém, o índice de paratormônio (PTH) satisfatório atingido 
após esse procedimento é, em alguns casos, limítrofe. Este estudo 
prospectivo  randomizado tem como escopo comparar a operação 
padronizada no serviço com a paratireoidectomia subtotal, com 25 doentes 
em cada grupo, durante o primeiro ano pós-operatório. Foram avaliados 
dados clínicos e laboratoriais (níveis séricos de cálcio total, cálcio iônico, 
PTH, fósforo e fosfatase alcalina) pré-operatório e um, seis e doze meses 
após a paratireoidectomia. A utilização de cálcio elemento, calcitriol e 
quelante de fósforo (sevelamer) foi analisada no pós-operatório. Além disso, 
foi  avaliado o sucesso da técnica em atingir níveis recomendados de PTH 
conforme consensos internacionais. Ambos os grupos foram considerados 
comparáveis em relação a idade, sexo, níveis pré-operatórios de cálcio total, 
cálcio iônico, fósforo, PTH e fosfatase alcalina. Durante o acompanhamento, 
um paciente de cada grupo recebeu um novo enxerto de paratireoide 
criopreservada. Três pacientes foram submetidos a transplante renal, sendo 
um caso bem sucedido do grupo de paratireoidectomia total com 
autoenxerto, e dois casos do grupo de paratireoidectomia subtotal, que 
perderam a função do órgão transplantado. Não houve diferença 
estatisticamente significante dos valores de cálcio total e iônico, e fosfatase 
alcalina entre os dois grupos, nos respectivos períodos de um, seis e 12 
meses após os procedimentos. Em relação ao fósforo, observou-se 
diferença significante entre os valores de fósforo aos 12 meses, sendo maior 
no grupo subtotal (p=0,04). Aos seis meses, a análise foi similar, mas com 
p=0,05. Houve diferença significante entre os níveis de PTH dos grupos, 
sendo os níveis maiores identificados no grupo subtotal. A análise sugeriu 
diferença aos seis e aos 12 meses (p=0,0015 e p=0,037, respectivamente). 
Ao identificar se houve níveis de PTH satisfatórios, conforme uma 
recomendação escolhida, foi possível identificar que, dos casos de subtotal, 
43% apresentavam níveis satisfatórios e 24% acima do recomendado. Para 



o grupo paratireoidectomia total com enxerto, somente 23% dos casos 
apresentaram níveis recomendados e nenhum com níveis acima da 
recomendação. A diferença de proporções foi estatisticamente significativa 
(p=0,006). Não houve diferença no consumo de cálcio e calcitriol entre os 
procedimentos. Houve diferença na proporção de consumo de Sevelamer, 
maior no grupo subtotal, mas sem alcançar significância estatística. Três 
pacientes no grupo subtotal necessitaram reoperação e nenhum paciente do 
grupo de autoenxerto foi reoperado por recidiva/persistência do 
hiperparatireoidismo. Em conclusão, a paratireoidectomia subtotal, quando 
comparada com a paratireoidectomia total com autoenxerto, está associada 
a níveis de PTH pós-operatórios mais elevados após o procedimento, níveis 
de fósforo sérico mais elevados a partir de seis meses da operação e maior 
número de reoperações por recidivas. Por outro lado, não houve diferença 
de prescrição de cálcio e calcitriol entre os dois grupos, mas houve maior 
tendência ao uso de sevelamer nos doente submetidos à paratireoidectomia 
subtotal. 
 
 
Palavras-chave: Glândulas paratireoides/cirurgia; Glândulas 
paratireoides/fisiopatologia; Hiperparatireoidismo secundário/cirurgia; 
Paratireoidectomia/efeitos adversos; Recidiva/prevenção & controle. 
 



ABSTRACT 

 

 

Arap SS. Subtotal parathyroidectomy in the threatment of secondary renal 
hyperparathyroidism [Thesis] – São Paulo: “Faculdade de Medicina, 
Universidade de São Paulo”, 2015  
 
Parathyroidectomy is still the treatment of choice for severe secondary 
hyperparathyroidism of chronic renal disease patients who cannot clinically 
control this metabolic condition. As a result after the procedure, we expected 
adequate levels of parathyroid hormone, without recurrence, with less need 
of medications such as calcium and calcitriol. Phosphorus levels near normal 
and less use of phosphate binders are also desired. At the Serviço de 
Cirurgia de Cabeça e Pescoço do Hospital das Clínicas da Faculdade de 
Medicina da Universidade de São Paulo, the standard surgery is total 
parathyroidectomy with immediate autologous autograft of 45 parathyroid 
fragments in the brachioradialis muscle. However, satisfactory parathormone 
(PTH) level observed after this procedure is, sometimes, borderline. The 
objective is compare the total parathyroidectomy with autograft of 45 
parathyroid fragments to subtotal parathyroidectomy, in a randomized 
prospective study with 25 patients in each group, during the first year of 
follow-up. We evaluated clinical and laboratory data (serum levels of total 
and ionized calcium, PTH, phosphorus and alkaline phosphatase) 
preoperative and after one, six and twelve months after the 
parathyroidectomy. The medication prescribed (elemental calcium, calcitriol 
and sevelamer) after the operation was analyzed. In addition, we identified 
incidence of recurrence in each group, and levels of PTH according to 
international recommendations. Both groups were comparable regarding 
age, sex, preoperative levels of total calcium, ionized calcium, phosphorus, 
PTH and alkaline phosphatase. One patient in each group received a graft of 
cryopreserved parathyroid. A patient of autograft group underwent successful 
kidney transplant, but two cases of renal transplant in subtotal group lost the 
function of the transplanted organ. There was no statistically significant 
difference of total calcium, ionized calcium and alkaline phosphatase levels 
between the two groups in their respective periods of one, six and 12 months 
after the procedure. However, there was a significant difference between the 
phosphorus levels at 12 months, higher in the subtotal group (p = 0.04). At 
six months, the analysis was similar, but with p = 0.05. There was a 
significant difference between PTH levels of the groups, with the highest 
levels identified in the subtotal group. The analysis suggests a difference at 
six and 12 months (p = 0.0015 and p = 0.037, respectively). When we 
compared by PTH target levels recommendations, we identify that 43% of 
subtotal cases had satisfactory levels and 24% higher than recommended. 
For the total parathyroidectomy with autograft group, only 23% of cases have 
recommended levels, and none with levels above recommendations. The 



difference in proportions was statistically significant (p = 0.006). Three 
patients of subtotal group underwent re-operation and none of the autograft 
were reoperated on for recurrence/persistence. There was no difference in 
the consumption of calcium and calcitriol. There was a higher proportion of 
patients in use of sevelamer six and 12 months after subtotal 
parathyroidectomy, but without statistical difference between the groups. We 
conclude that subtotal parathyroidectomy compared to total 
parathyroidectomy with autograft, is associated with higher postoperative 
PTH and phosphorus levels by 12 months after the procedure. Phosphorus 
serum levels were higher starting at six months of surgery. There were more 
reoperations for recurrence on subtotal cases. There was no difference in 
calcium and calcitriol prescription between the two groups, but there was a 
tendency to use more sevelamer in patient that underwent subtotal 
parathyroidectomy. 
 
 
Keywords: Parathyroid glands/surgery; Parathyroid glands/physiopathology; 
Secondary hyperparathyroidism/surgery; Parathyroidectomy/adverse effects; 
Recurrence/prevention & control. 
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1  INTRODUÇÃO 

 

 

O hiperparatireoidismo secundário (HPT2) está relacionado à 

hiperfunção de várias glândulas paratireoides, com o aumento do número de 

suas células1, consequente a um distúrbio metabólico, que causa estímulo 

dessas glândulas. Dentre as várias causas de hiperparatireoidismo 

secundário, a doença renal crônica (DRC) é a mais frequente, e tema deste 

trabalho. A hiperplasia das células das glândulas paratireoides em 

consequência da doença renal foi descrita por Albright e cols., em 19342. 

Em dados publicados em 1997, Mazzuchi e cols. apresentam dados 

que, em 1993, haviam 20.200 doentes (162 por 100.000 habitantes) 

submetidos à diálise no Brasil3. Noronha e cols. (1997), em dados do 

Ministério da Saúde, após 3 anos do artigo anterior, relatam aumento para 

29984 doentes em diálise no Brasil em 1996 (179 por 100.000 habitantes)4.  

Conforme dados oficiais brasileiros de 1999 a 2002, a taxa de 

prevalência de doentes em diálise no Sistema Unificado de Saúde (SUS) era 

de 45,33 por 100.000 na região Sudeste e 36,14 por 100.000 habitantes no 

Brasil5.  

Com relação ao número de pacientes em diálise no Brasil, por ano, 

identifica-se um aumento de 54.841 para 70.047 doentes, ao comparar o 

ano de 1999 com o de 20025.  

Já em 2012, conforme dados da Rede Interagencial de Informações 

para a Saúde publicados pelo DATASUS, a prevalência nacional de doentes 

em diálise aumentou para 55,47 por 100.000 habitantes e, na região 

Sudeste, houve aumento para 64,61 por 100.000 habitantes. A prevalência 

varia de 25,38 por 100.000 no Estado do Pará até 70,31 por 100.000 no 

Estado do Rio de Janeiro. No mesmo ano, estimou-se que havia 107.607 

doentes em terapia de substituição renal e, somente no Estado de São 

Paulo, concentram-se 23,7% dos doentes6. 
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É importante acrescentar a esses dados aqueles doentes com 

transplante renal funcionante que podem evoluir com hiperparatireoidismo 

terciário, mesmo após regularização de sua função renal7. 

Após tentativa de controle clínico, pode haver necessidade de 

tratamento cirúrgico8,9. 

Como 50% dos doentes com DRC em diálise evoluem com HPT2, e 

em 3 a 12% dos casos o tratamento clínico é ineficaz10, pode-se estimar que 

seriam submetidos à paratireoidectomia cerca de 10 a 20% dos 125.000 

dialíticos em 2015, ou seja, 12.500 a 25.000 paratireoidectomias11,12. De 

fato, a escassez de centros com cirurgiões preparados resultará em número 

muito inferior de procedimentos. 

Em 1980, há quase 35 anos, Dubost e cols. consideram um valor 

menor, cerca de somente 6,6% dos doentes com HPT2 necessitariam 

tratamento cirúrgico13. 

Existe um órgão mundial, KDIGO (“Kidney Disease: Improving Global 

Outcomes”), que tem como missão “melhorar os cuidados e desfechos dos 

doentes com doença renal pelo mundo, promovendo coordenação, 

colaboração e integração das iniciativas para desenvolver e implementar 

diretrizes de práticas clínicas”14. Atualmente, as indicações para 

paratireoidectomia em doentes com elevação de elevação do paratormônio 

(PTH) e HPT2 diagnosticado são mais padronizadas e incluem: 

hipercalcemia severa, doença óssea debilitante e progressiva, prurido 

refratário, calcifilaxia ou calcificação extraesquelética progressiva e 

miopatias sem outras causas15. 

Stanbury, Lumb e Nicholson foram os primeiros a descrever o 

tratamento planejado do HPT2 com a paratireoidectomia subtotal (SPTX), 

publicado em 196016. Em função das recidivas e persistências observadas 

nessa modalidade de tratamento, houve novas propostas de abordagem 

cirúrgica. Em 1967, Ogg descreveu a paratireoidectomia total (TPTX), uma 

operação em que o paciente ficaria, teoricamente, sem paratireoide, pois 

não havia enxerto nem preservação de coto da glândula no pescoço17. A 

preocupação com hipoparatireoidismo definitivo motivou diversos estudos 
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experimentais e, por fim, em 1975, Wells e cols. descreveram a 

sistematização da paratireoidectomia total com autoenxerto imediato 

heterotópico de paratireoide (PTX + AE) na assistência desses doentes18. 

Essa última técnica não determina hipoparatireoidismo obrigatoriamente, 

apresentaria menor risco de recidiva e, no caso dessa ocorrência, 

proporcionaria uma reoperação de menor risco, pois o tecido não estaria 

mais na região do pescoço18. 

No momento de se indicar o tratamento cirúrgico do HPT2, 

contemplamos ainda essas três técnicas possíveis, descritas anteriormente. 

Porém, a paratireoidectomia total com autoenxerto nas fibras do músculo 

braquiorradial do membro superior não dominante é a técnica de escolha no 

Serviço de Cirurgia de Cabeça e Pescoço (SCCP) do Hospital das Clínicas 

da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (HCFMUSP)8,9. 

Cada técnica apresenta vantagens e desvantagens, com citações 

identificadas na literatura nacional e internacional. O ponto de maior 

discussão é, por um lado, hipoparatireoidismo definitivo, por falta de um 

enxerto como na TPTX, hipofunção do enxerto, como na PTX + AE ou 

hipofunção do coto remanescente na SPTX; por outro, a hiperfunção 

exclusivamente na PTX + AE e SPTX. 

Para qualquer técnica, é possível comentar vantagens e desvantagens, 

pelo menos, do ponto de vista teórico. A comparação principal existente é 

entre a SPTX e a PTX + AE. 

Na SPTX, comenta-se que há maior taxa de recidiva e recorrência, 

risco maior de lesões em casos de reexploração cervical, reabordagem 

cervical em boa parte sob anestesia geral e intercorrências relacionadas ao 

coto. Como vantagens, ressaltam-se a facilidade de identificar o local da 

recidiva (quando atribuída ao coto), baixa morbimortalidade e menores 

índices de hipoparatireoidismo19. 

Já com relação à PTX + AE, podem ser elencadas desvantagens como 

risco de hipoparatireoidismo persistente, maior dificuldade de localização da 

recidiva (pois ela pode estar relacionada ao enxerto ou a uma glândula 

supranumerária no pescoço ou mediastino), dificuldade de ressecção do 
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enxerto, ou necessidade de estrutura para criopreservação, outra incisão e 

maior tempo cirúrgico. Por outro lado, descrevem-se vantagens, como a 

possibilidade de enxerto precoce ou tardio, baixa taxa de recorrência, 

facilidade de localização da recidiva (por mensuração do nível do PTH em 

veia de drenagem do enxerto em comparação a uma medida de via 

sistêmica) e exploração do enxerto sob anestesia local19. 

Vale ressaltar que contribui para o risco aumentado de recidiva a 

manutenção do agente causal (DRC), que continua a atuar no tecido 

remanescente do enxerto ou coto, já que boa parte dos doentes permanece 

no aguardo de um transplante renal, em diálise.  

Por outro lado, diretrizes mais recentes de órgãos internacionais, como 

o KDIGO, recomendam que os níveis de PTH sistêmico após 

paratireoidectomias devem ser superiores aos recomendados no passado, 

que eram bem inferiores ao intervalo entre duas a nove vezes o limite 

superior da normalidade, da recomendação atual. Se for utilizada essa 

classificação, determina-se um aumento do número de doentes operados 

que desenvolvem hipoparatireoidismo e uma possível doença óssea 

adinâmica14,20-22.  

Existiram vários estudos retrospectivos que compararam resultados da 

SPTX com a PTX + AE10,13,23-26. O único trabalho prospectivo randomizado 

que comparou as duas técnicas no tratamento do HPT2 em DRC foi 

publicado em 199127. Nesse estudo, conclui-se que a PTX + AE era superior 

à SPTX, pois houve mais recidivas nesse grupo e a necessidade de 

prescrever cálcio no pós-operatório foi semelhante entre os dois grupos. 

Entretanto, esse estudo não avaliou níveis de PTH após a operação. Desse 

modo, esse estudo não atende as necessidades e preocupações correntes 

no tratamento do HPT2. Há necessidade de comparar prospectivamente as 

duas técnicas, com dados atuais no cuidado do paciente com HPT2. 
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Analisar prospectivamente os resultados metabólicos e clínicos, após, 

a SPTX, e compará-los com os resultados da PTX + AE de 45 fragmentos. 
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O presente estudo constitui análise parcial do projeto de pesquisa 

denominado: “Ensaio clínico randomizado da paratireoidectomia total com 

autotransplante heterotópico imediato ou paratireoidectomia subtotal em 

doentes renais crônicos dialíticos”, aprovado pela Comissão de Ética para 

Análise de Projetos de Pesquisa do Hospital das Clínicas da Faculdade de 

Medicina da Universidade de São Paulo, com registro na Plataforma Brasil  

sob o número CAAE 00828412.8.0000.0068. Todos os pacientes incluídos 

nesse protocolo de estudo foram esclarecidos e incluídos com participantes 

do estudo após a assinatura do Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido. Esse estudo analisa os resultados clínicos e laboratoriais de 

três opções de paratireoidectomia: SPTX, PTX + AE de 45 fragmentos ou 

PTX + AE de 90 fragmentos. A modalidade da operação só é definida após a 

indução anestésica, com a abertura de um envelope lacrado em que o tipo 

de operação está declarado. Os envelopes foram preparados previamente e 

a sequência foi determinada por meio de geração randomizada em 

programa Excel®, Microsoft®. Os nefrologistas e os cirurgiões não têm 

conhecimento prévio dessa sequência.  

Os pacientes que não desejaram participar do estudo proposto foram 

submetidos ao tratamento cirúrgico padrão da instituição. A 

paratireoidectomia total com autoenxerto imediato de 45 fragmentos é a 

técnica operatória considerada padrão, até o momento, na instituição.  

Desse estudo, extraiu-se a série de pacientes submetidos à 

paratireoidectomia subtotal desde julho de 2012 até abril de 2014. (GRUPO 

SUBTOTAL). A paratireoide selecionada para confecção do coto era a que 

fosse menos doente ou a que possibilitasse uma reoperação de menor risco 

para o nervo recorrente em caso de reoperação por recidiva. O tamanho do 

coto da paratireoide foi padronizado em quantidade semelhante 
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macroscopicamente a  duas paratireoides normais. O coto era marcado com 

fio inabsorvível de náilon para facilitar identificação em caso de reoperação.  

Utilizou-se como grupo controle os pacientes que apresentaram a 

mesma indicação para a operação e que foram submetidos à 

paratireoidectomia total com autoenxerto heterotópico imediato de 45 

fragmentos nesse mesmo período. (GRUPO 45 FRAGMENTOS), 

participantes ou não do projeto de pesquisa supracitado. 

A análise incluiu dados demográficos de idade e sexo, dados 

laboratoriais pré-operatórios, e pós-operatórios. Os dados disponíveis 

próximos a um mês, seis meses e 12 meses após a operação foram 

registrados. Foram analisadas também as quantidades prescritas de 

carbonato de cálcio, (em gramas de cálcio elemento por dia, expressos em 

g/d) calcitriol (em microgramas por dia, expressos em mcg/d) e sevelamer 

(em miligramas por dia, expressos em mg/d) nos períodos pós-operatórios 

de um mês, seis meses e  cerca de 12 meses. A prescrição dos 

medicamentos nesses períodos foi realizada pelos médicos nefrologistas, 

sem interferência dos cirurgiões. O consumo de medicamentos também foi 

analisado pelo número de pacientes em uso ou não da medicação para 

verificar a proporção em cada grupo. 

Os exames foram coletados na Divisão de Laboratório Central do 

Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São 

Paulo e disponibilizados nos sistema de prontuário eletrônico da instituição. 

Os dados laboratoriais analisados com as faixas de normalidade do método 

foram as dosagens de Cálcio Total (CaT) (8,6 a 10,2 mg/dL), Cálcio Ionizado 

(Cai) (4,6 a 5,2 mg/dL), Fósforo (P) (2,7-4,5 mg/dL), Hormônio da 

Paratireoide (PTH) (15 a 65 pg/mL) e Fosfatase Alcalina (FA) (45-122 U/L 

para homens e 32-104 para mulheres). 

Os pacientes que foram submetidos a transplante renal bem-sucedido 

tiveram a exclusão de seus dados laboratoriais e de consumo de medicação 

a partir desse evento, pela mudança de seu perfil metabólico nessa nova 

condição. Pacientes que receberam transplante renal sem sucesso foram 

mantidos na análise. 
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As complicações de reoperação por hematoma ou por 

persistência/recidiva do hiperparatireoidismo foram contabilizadas nos dois 

grupos. 

 

 

3.1  Análise estatística 

 

As variáveis categóricas nominais ou dicotômicas são apresentadas 

em contagens absolutas. A inferência estatística foi por meio de tabelas de 

contingência 2x2 e Teste Exato de Fisher. 

Os dados coletados em variáveis contínuas foram testados quanto à 

normalidade de sua distribuição pelo Teste de Kolmogorov-Smirnov. As 

variáveis com distribuição paramétrica são apresentadas com média (m) e  

Erro Padrão da Média  (EPM). Em caso de distribuição não paramétrica, 

optou-se pela apresentação da mediana (Med) e intervalo interquartis (Q1-

Q3). Para esses dados, empregou-se o Teste t não pareado (com a ou sem 

a Correção de Welch, a depender da variância das amostras) ou pareado, a 

ANOVA e ANOVA de medidas repetidas com o Teste de Tukey, o Teste de 

Mann Whitney ou os Testes de Kruskal-Wallis com o Teste de Dunn para 

comparações múltiplas ou Teste de Friedman, quando pertinente ao tipo de 

análise e  forma de distribuição. 
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4 RESULTADOS 

 

 

No período estabelecido, ocorreram 26 paratireoidectomias subtotais. 

Um paciente foi excluído pois, em reexploração cervical por hematoma no 

pós-operatório imediato, o coto da paratireoide foi avulsionado 

inadvertidamente. Todo coto avulsionado foi autoenxertado.  Nos 25 casos 

restantes, registraram-se mais dois hematomas cervicais que demandaram 

revisão cirúrgica. Em nenhum deles, houve relação do coto da paratireoide. 

Em um caso, havia tireoidectomia total associada. 

No mesmo intervalo de tempo, houve 25 casos submetidos à 

paratireoidectomia total com autoenxerto imediato heterotópico de 45 

fragmentos. Nesse grupo, ocorreu uma reoperação cervical por hematoma. 

Desse modo, houve 25 pacientes no GRUPO SUBTOTAL e 25 

pacientes no GRUPO 45 FRAGMENTOS. 

No GRUPO SUBTOTAL, a idade variou entre 25 e 64 anos com 

mediana de 49 anos e Q1-Q3 de 36,5 a 56,5 anos. No  GRUPO TOTAL 45 

FRAGMENTOS, ela variou entre 22 e 66 anos, com mediana de 49 e Q1-Q3 

de 35,5 a 56,0 anos. Não houve diferença estatisticamente significante (p= 

0,95, Teste de Mann-Whitney) (Figura 1). 
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Figura 1 - Distribuição etária dos pacientes, com mediana e intervalo 
interquartil. 
 
 

O número de indivíduos do sexo masculino e feminino nos grupos foi 

igual. Houve 12 homens e 13 mulheres em cada grupo. 

Não houve nenhum óbito por complicações decorrentes da operação  

ou clínicas logo após a operação. Um paciente do GRUPO SUBTOTAL 

faleceu no 5º mês pós-operatório por complicações sépticas decorrentes de 

infecção da fístula arteriovenosa para acesso dialítico. Não houve óbito no 

GRUPO 45 fragmentos. 

Os valores da média do CaT, Cai, e P no pré-operatório, com os 

respectivos valores do EPM,  encontram-se na Tabela 1. 

 

Tabela 1 - Valores de Cálcio e Fósforo no pré-operatório 

 GRUPO SUTOTAL GRUPO  45 FRAGMENTOS p
* 

Ca T 9,4 (0,2) 9,6 (0,1) 0,39 

Cai 4,9 (0,08) 5,0 (0,07) 0,44 

P 5,4 (0,39) 5,4 (0,39) 0,87 

*Teste t não pareado 

 

Os valores da mediana e do intervalo interquartis (Q1-Q3) da FA e PTH 

pré-operatórios estão na Tabela 2. 
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Tabela 2 - Valores de Fosfatase Alcalina e Hormônio da Paratireoide no pré-
operatório 

 GRUPO SUBTOTAL GRUPO 45 FRAGMENTOS p
• 

FA 423 (205-570) 296 (211,5-631) 0,85 

PTH 1429 (1034-2090) 1410 (987,5-1947) 0,76 

•-Teste de Mann-Whitney 

 

No período até 12 meses após a  paratireoidectomia, houve um caso 

de transplante renal bem-sucedido no GRUPO 45 FRAGMENTOS. Dois 

pacientes  do GRUPO SUBTOTAL receberam transplante renal, mas, em 

ambos, o transplante não foi bem-sucedido. 

A paratireoide criopreservada foi utilizada (reenxerto) por indicação dos 

nefrologistas em dois casos, um em cada grupo. 

A evolução laboratorial pós-operatória do CaT, Cai e P no GRUPO 

SUBTOTAL está apresentada na Tabela 3.  

 

Tabela 3 - Evolução laboratorial no GRUPO SUBTOTAL 

 Pré-op 1m 6m 12m 

CaT 9,4 (0,2) 8,8 (0,3) 8,6 (0,2) 8,4 (0,2) 

Cai 4,9 (0,08) 4,6 (0,14) 4,4 (0,11) 4,3 (0,11) 

P 5,4 (0,4) 3,3 (0,2) 5,3 (0,3) 5,3 (0,4) 

 

O uso da ANOVA mostrou que houve diferença estatisticamente 

significante para o CaT (p=0,02),  Cai (p=0,003) e P (p=0,0035) entre as 

medidas. No Teste de Comparação Múltipla de Tukey, as diferenças 

estatisticamente significantes foram: entre o CaT pré-operatório e 12 meses, 

entre o Cai pré-operatório e os valores de seis meses e 12 meses, entre o P 

de um mês com os valores pré-operatórios, de seis meses e 12 meses. 

A análise desses dados em medidas repetidas, ou seja, comparando-

se a medida do paciente antes e depois da operação mostrou haver 

diferença estatisticamente significante entre o CaT seis meses e 12 meses, 

dos valores pré-operatórios (ANOVA de medidas repetidas p= 0,0021 e 

Teste de Tukey), Cai  entre pré-operatório e os valores de seis meses e 12 

meses (ANOVA de medidas repetidas p= 0,0013 e teste de Tukey) e  P de 
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um mês e demais medidas (ANOVA de medidas repetidas p<0,0001 e teste 

de Tukey). 

O comportamento da mediana das medidas laboratoriais do PTH e da 

FA com os intervalos interquartis do GRUPO SUBTOTAL constam da 

Tabela 4. 

 

Tabela 4 - Mediana e Intervalos Interquartil dos Valores de PTH e FA do 
GRUPO SUBTOTAL em diferentes períodos 

 Pré-op 1m 6m 12m 

FA 
423 

(205-570) 

339 

(175,5-549,5) 

125 

(77-153) 

108 

(78-182,8) 

PTH 
1429 

(1034-2090) 

106 

(41,5-254) 

142 

(75-447) 

164 

(104,8-564) 

 

O teste de Kruskal-Wallis mostrou haver diferença entre as medidas. A 

FA (p<0,0001) apresentou diferença entre os valores do pré-operatório com 

os valores de seis meses e 12 meses, sendo que estes também diferiram 

dos valores de um mês, mas não entre si. O mesmo foi observado no Teste 

de Friedman, com medidas pareadas. Quanto ao PTH, (p<0,001) houve 

diferença entre todas as medidas em relação ao pré-operatório, mas não 

entre si após a operação. De forma semelhante, os resultados foram 

confirmados pelo Teste de Friedman para medidas pareadas. 

A evolução laboratorial pós-operatória do CaT, Cai e P referente ao 

GRUPO 45 FRAGMENTOS consta na Tabela 5.  

 

Tabela 5 - Evolução laboratorial no GRUPO 45 FRAGMENTOS 

 Pré-op 1m 6m 12m 

CaT 9,6 (0,14) 9,7 (0,49) 8,6 (0,21) 8,3 (0,23) 

Cai 5,0 (0,07) 5,0 (0,24) 4,4 (0,11) 4,3 (0,11) 

P 5,4 (0,3) 3,2 (0,3) 4,4 (0,2) 4,4 (0,2) 

 

O uso da ANOVA mostrou que houve diferença estatisticamente 

significante para o CaT (p=0,0024),  Cai (p=0,0006) e P (p<0,0001) entre as 

medidas. No Teste de Comparação Múltipla de Tukey, as diferenças 

estatisticamente significantes foram: entre o CaT pré-operatório e 12 meses, 
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e CaT um mês e 12 meses, entre o Cai pré-operatório e os valores de seis 

meses e 12 meses, e entre o P pré-operatório e o P um mês , seis meses e 

12 meses. Houve diferença do P de um mês com os valores de seis meses 

e 12 meses, mas não entre estes dois últimos entre si. 

Comparando-se a medida do paciente antes e depois da operação 

(análise desses dados em medidas repetidas), mostrou haver diferença 

estatisticamente significante entre o CaT 12 meses, e o CaT  pré-operatório 

e o CaT de um mês em relação ao de seis meses e 12 meses (ANOVA de 

medidas repetidas p= 0,0009 e Teste de Tukey), Cai  entre  pré-operatório e 

os valores de 6 meses e 12 meses (ANOVA de medidas repetidas p= 0,0005 

e teste de Tukey) e  P do pré-operatório das demais medidas e do P de um 

mês com os valores de 6 meses e 12 meses (ANOVA de medidas repetidas 

p<0,0001 e teste de Tukey). 

A evolução da mediana do valor do PTH e da FA e os intervalos 

interquartis do GRUPO 45 FRAGMENTOS estão descritos na Tabela 6. 

 

Tabela 6 - Mediana e Intervalos Interquartil dos Valores de PTH e FA do 
GRUPO 45 FRAGMENTOS em diferentes períodos 

 Pré-op 1m 6m 12m 

FA 
296 

(211,5-631) 

284 

(177-656) 

100 

(65,5-148) 

96 

(68-123) 

PTH 
1410 

(987,5-1947) 

23 

(0-80) 

67 

(40-141) 

77 

(51-122) 

 

O teste de Kruskal-Wallis mostrou haver diferença entre as medidas. 

Para a FA (p<0,0001), apresentou diferença entre os valores do pré-

operatório com os valores de 6 meses e 12 meses, sendo que estes também 

diferiram dos valores de 1 mês, mas não entre si. O mesmo ocorreu no 

Teste de Friedman, com medidas pareadas. Em relação ao PTH (p<0,001), 

houve diferença entre todas as medidas em relação ao pré-operatório, mas 

não entre si após a operação. O mesmo resultado ocorreu pelo Teste de 

Friedman para medidas pareadas. 
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A comparação entre os grupos das medidas laboratoriais pós-

operatórias  de CaT, Cai, P, PTH e FA estão representadas nas Figuras 2 a 

6. 

 

 
Figura 2 - Médias e EPM dos valores de CaT em diferentes períodos nos 
dois grupos 

 

Não houve diferença estatisticamente significante do valores de CaT 

entre os dois grupos, nos respectivos períodos. Mesmo no período de um 

mês, com o uso de uma análise individual por um Teste T não pareado com 

a correção de Welch, obteve-se p= 0,18. 

 



4 Resultados  19 

 
Figura 3 - Médias e EPM dos valores de Cai em diferentes períodos nos 
dois grupos 

 

Não houve diferenças estatisticamente significativas entre os dois 

grupos, nos respectivos períodos. No período de um mês, mesmo com uma 

análise isolada com Teste t não pareado com a correção de Welch não 

houve diferença estatisticamente significante (p=0,13). 

 
Figura 4 - Média e EPM dos valores de P em diferentes períodos nos dois 
grupos 
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Se empregado o Teste t não pareado com a Correção de Welch, 

observa-se diferença estatisticamente significante entre os valores de P do 

GRUPO SUBTOTAL em relação ao GRUPO 45 FRAGMENTOS aos 12 

meses (p=0,04). Aos seis meses, a mesma análise gerou p=0,05. 

 

 
Figura 5 - Mediana e Intervalo Interquartil das medidas de FA nos diferentes 
períodos nos dois grupos. 

 

Não houve diferença estatisticamente significativa entre os dois grupos 

nos respectivos períodos. 
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Figura 6 - Mediana e Intervalo Interquartil dos valores de PTH nos diferentes 
grupos em diversos períodos 

 

No Teste de Kruskal-Wallis, observou-se diferença entre as medidas, 

com p<0,0001. No teste de comparações múltiplas de Dunn, a única 

diferença entre os grupos esteve no período de um mês. No entanto, a 

análise isolada de 12 meses com Teste de Mann-Whitney sugere haver 

diferença com p= 0,0015.  O mesmo procedimento sugere haver diferença 

também em seis meses, com p= 0,037 

Em relação aos níveis de PTH recomendados pelo KDIGO14, em 12 

meses, a proporção de pacientes com PTH menor que 130 pg/mL (menos 

de duas vezes o limite superior da normalidade para o método) foi de 33%, 

com PTH entre 130 e 585 pg/mL (de duas a nove vezes o limite superior da 

normalidade) foi de 43% e com PTH acima de 585 pg/mL (acima de 9 vezes 

o limite superior) foi de 24%, no GRUPO SUBTOTAL. Para o GRUPO 45 

fragmentos, as respectivas proporções foram 77%, 23% e 0%. A diferença 

de proporções foi estatisticamente significativa (p=0,006, Teste do Qui-

quadrado). 
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Figura 7 - Número de pacientes em uso de cálcio, nos diversos períodos 

 

Em relação ao consumo de medicamentos no pós-operatório, a Figura 

8 mostra a contagem absoluta de pacientes em uso de suplemento de cálcio 

oral, nos dois grupos, nos diversos períodos. 

 

 
Figura 8 - Número de pacientes em uso de cálcio, nos diversos períodos 
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A Figura 9 mostra o número absoluto de pacientes em uso de calcitriol 

após a operação. 

 
Figura 9 - Número de pacientes em uso de calcitriol, nos diversos períodos 

 

A Figura 10 mostra o número absoluto de pacientes em uso de 

sevelamer, nos diferentes momentos após a operação. 

 
Figura 10 - Número de pacientes em uso de sevelamer nos diversos 
períodos 

 

Em 12 meses, 13 de 22 pacientes do GRUPO SUBTOTAL utilizavam 

sevelamer (59,1%). O uso de sevelamer foi observado em oito de 23 casos 
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do GRUPO 45 FRAGMENTOS (34,8%). Apesar da disparidade na 

proporção, não houve diferença estatisticamente significante (p= 0,14, Teste 

Exato de Fisher). No entanto, o poder para fazer essa distinção com essa 

casuística é próximo de 20%.  

A mediana e os extremos das quantidades de cálcio elemento 

prescritas estão mostradas na Figura 11. 

 

 
Figura 11 - Quantidades mínima, máxima e Mediana, de cálcio elemento por 
dia, em diferentes períodos 

 

A figura mostra que os dois grupos apresentam orientação médica para 

uso de cálcio em quantidades semelhantes. Observa-se que, em ambos 

grupos, a maior parte dos pacientes não recebe cálcio, mas alguns 

pacientes ainda requerem quantidades próximas de 50g de cálcio elemento 

ao dia. 

A Figura 12 mostra as quantidades prescritas de calcitriol para os dois 

grupos nos diferentes períodos.  
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Figura 12 - Quantidades mínima, máxima e Mediana, de calcitriol por dia, 
em diferentes períodos. 

 

O comportamento da prescrição de calcitriol foi semelhante nos dois 

grupos. Novamente, fica evidente que, em 12 meses, a maioria dos 

pacientes não necessita mais calcitriol, mas alguns casos isolados ainda 

requerem quantidades elevadas como 5 mcg/dia desse medicamento. 

 

A Figura 13 mostra as quantidades consumidas de sevelamer a partir 

dos seis meses após a paratireoidectomia, uma vez que, no primeiro mês, 

nenhum paciente recebeu orientação para uso dessa medicação. 
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Figura 13 - Quantidades mínima, máxima e Mediana, de sevelamer por dia, 
em diferentes períodos. 

 

A Tabela 7 mostra a mediana e intervalo interquartil do uso de cálcio 

elemento em g ao dia nos dois grupos, considerando apenas os pacientes 

em uso de medicação. 

 

Tabela 7 - Mediana e Intervalo Interquartil das doses prescritas de cálcio 
elemento nos pacientes em uso de medicação 

 1m 6m 12m 

GRUPO SUBTOTAL 
14,0g 

(4,0-22,5) 

7,0g 

(2,5-16,5) 

8,0g 

(1,95-14,0) 

GRUPO 45 FRAGMENTOS 
8,0g 

(4,5-21,0) 

4,0g 

(0,5-8,0) 

2,0g 

(1,5-4,0) 

 

Não houve diferença significativa entre os grupos, nos momentos 

semelhantes. 

A Tabela 8 contém a mediana e intervalo interquartil do uso de calcitriol 

em mcg ao dia nos dois grupos, considerando apenas os pacientes em uso 

de medicação. 
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Tabela 8 - Mediana e Intervalo Interquartil das doses prescritas de calcitriol 
em mcg por dia nos pacientes em uso de medicação. 

 1m 6m 12m 

GRUPO SUBTOTAL 
2,50 mcg 

(2,0-4,0) 

1,50 mcg 

(0,50-3,10) 

1,50 mcg 

(0,62-3,50) 

GRUPO 45 FRAGMENTOS 
2,75 mcg 

(2,5-5,0) 

0,62 mcg 

(0,25-1,87) 

1,00 mcg 

(0,25-1,50) 

 

Não houve diferença significativa entre os grupos, nos momentos 

semelhantes. 

A Tabela 9 mostra a média e EPM do uso de sevelamer em mg por dia 

nos dois grupos, considerando apenas os pacientes em uso de medicação. 

 

Tabela 9 - Média e EPM das doses prescritas de sevelamer em mg por dia 
nos pacientes em uso de medicação 

 6m 12m 

GRUPO SUBTOTAL 
2182 mg 

(224,7) 

2800 mg 

(282,8) 

GRUPO 45 FRAGMENTOS 
2343 mg 

(364,4) 

2400 mg 

(354,6) 

 

Não houve diferença significativa entre os grupos, nos momentos 

semelhantes. 

No GRUPO SUBTOTAL, ocorreram três reoperações por recidiva/ 

persistência do hiperparatireoidismo. Não houve nenhuma ocorrência 

semelhante no GRUPO 45 FRAGMENTOS. No caso, apesar da diferença, 

ela não alcança diferença estatisticamente significante pelo Teste Exato de 

Fisher (p= 0,10). 

Para avaliar o impacto da recidiva ou persistência do 

hiperparatireoidismo no GRUPO SUBTOTAL em relação aos níveis de 

fósforo, procedeu-se uma análise excluindo os pacientes com nível de PTH 

em 12 meses superior a 585 pg/mL que corresponde a nove vezes o limite 

superior da normalidade para o método. Esse é o limite superior proposto 

pelo KDIGO14.   

Mesmo com essa exclusão existe diferença significativa do  PTH  do 

GRUPO SUBTOTAL (Med  144  pg/mL Q1-Q3 85- 211) e o PTH sistêmico 
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do GRUPO 45 FRAGMENTOS (Med 77,0 pg/mL Q1-Q3 51,0-122,0) (p=0,02 

Teste de Mann-Whitney). 

A Figura 14 mostra a média e o EPM dos valores de fósforo em 

diferentes períodos comparando o GRUPO 45 FRAGMENTOS com o 

GRUPO SUBTOTAL excluindo, desde o início, os pacientes desse grupo 

com recidiva ou persistência do hiperparatireoidismo após a 

paratireoidectomia subtotal, com uso do valor de referência do KDIGO14. 

 
Figura 14 - Média e EPM dos valores do fósforo em diferentes períodos 
excluindo os pacientes com recidiva ou persistência do hiperparatireoidismo 
de acordo com o KDIGO 

 

Apesar de haver semelhança com a Figura 4, o cálculo dos níveis 

descritivos de seis meses e 12 meses foram superiores ao nível de 

significância de 5% (em 6 meses p=0,05 e  p=0,15, Teste T não pareado). 

Ressalta-se que, ao empregar esse critério, mais dois casos do 

GRUPO SUBTOTAL são incluídos com recidiva/persistência. Nessa 

situação, já há diferença estatisticamente significante entre o GRUPO 

SUBTOTAL e o GRUPO 45 FRAGMENTOS (p=0,02, Teste Exato de 

Fisher). 

A utilização do critério do Kidney Disease Outcomes Quality Initiative 

(KDOQI)15, cujo limite superior da normalidade do PTH é de 300 pg/mL, há a 

exclusão de mais dois casos no GRUPO SUBTOTAL. Nessa condição, não 
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ocorre mais diferença estatisticamente significante quanto ao PTH de 12 

meses do GRUPO SUBTOTAL (m 121,7pg/mL  e EPM 15,2) e o GRUPO 45 

FRAGMENTOS (Med 77,0 pg/mL Q1-Q3 51,0-122,0) (p=0,10 Teste de 

Mann-Whitney). 

A Figura 15 mostra o perfil do fósforo nos dois grupos, em diferentes 

períodos, de acordo com o limite superior do KDOQI15. 

 
Figura 15 - Média e EPM dos valores do fósforo em diferentes períodos 
excluindo os pacientes com recidiva ou persistência do hiperparatireoidismo 
de acordo com o KDOQI 

 

Nessa condição, a análise isolada em 6 meses sugere diferença 

estatisticamente significante (p=0,04, Teste T não pareado), não mantida em 

12 meses (p=0,11, Teste T não pareado com a Correção de Welch). 
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5  DISCUSSÃO 

 

 

O presente estudo constitui contribuição original, pois compara 

prospectivamente os resultados bioquímicos de duas técnicas operatórias 

aceitas no tratamento do HPT2. O estudo randomizado publicado em 1991 

comparou desfecho clínico, e níveis de cálcio e fosfatase alcalina, pois a 

medida de PTH, na época, era difícil27. A maior preocupação com o nível de 

PTH no pós-operatório exigiu rever a conclusão daquele estudo, frente as 

recomendações correntes para o nível de PTH no paciente com DRC em 

estágio V em diálise. 

Uma das grandes preocupações do cirurgião que lida com esse tipo de 

paciente é ofertar a esse níveis satisfatórios de produção de PTH, com o 

menor risco possível de recidivas, e minimizar a necessidade de reposição 

de cálcio, calcitriol ou de quelantes de fósforo, pelo menos por um período 

de seguimento, já que, caso o doente não receba um transplante de rim 

funcionante, a doença de base se perpetuará e, a longo prazo, poderá haver 

recidiva do hiperparatireoidismo em boa parte dos doentes, mesmo que 

adequadamente operados. Essa preocupação merece estudo mais 

criterioso, pois Nascimento Junior mostrou que a evolução para recidiva 

ocorre em cerca de 15% dos pacientes submetidos a PTX + AE28. 

No presente estudo, os dois grupos mostraram-se comparáveis no 

momento da paratireoidectomia, com os testes estatísticos realizados. Após 

analisar os dados de coletas de exames de cálcio total, cálcio ionizado, 

fósforo, fosfatase alcalina e PTH, após os procedimentos, foi possível 

identificar diferenças de evolução entre os dois grupos, ou seja, existem 

diferenças na evolução pós-operatória do nível de PTH e fósforo. 

A definição do objetivo de nível de PTH após o tratamento da 

paratireoidectomia é muito variável em todos os trabalhos avaliados, 

principalmente por se tratar de publicações com diferenças de testes 

laboratoriais, períodos de avaliação e, até mesmo, a própria técnica 
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cirúrgica. Antigamente, os níveis-alvo de um tratamento eram inferiores aos 

atuais e a causa principal disso são os inúmeros trabalhos em que se 

percebeu que o doente com DRC submetido a qualquer método de 

tratamento necessita de níveis de PTH superiores aos de indivíduos 

normais. Isso ficou evidente com a publicação das diretrizes do KDOQI15 

para o tratamento desses doentes e KDIGO14. A fundamentalização para 

essas recomendações foram a preocupação com a evolução para doença 

óssea adinâmica com PTH baixo e a análise de fatores relacionados à 

mortalidade cardiovascular de pacientes com DRC. 

Pelos critérios de KDIGO14, recomendam-se níveis de PTH entre duas 

e nove vezes o limite do método (entre 130 e 585 pg/mL, para o método 

atual disponível no HCFMUSP). Houve diferença entre os grupos que, 

inclusive, refletiu no maior número de recidivas no grupo SPTX. Neste 

grupo, 24% dos casos, aos 12 meses, apresentavam níveis de PTH acima 

da recomendação e parte destes (três casos) necessitou reoperação. Até a 

redação da presente tese, mais dois doentes estão sendo acompanhados 

por provável recidiva. Por outro lado, no grupo PTX + AE, 77% dos doentes 

se apresentaram com níveis de PTH abaixo da recomendação. Ou seja, a 

SPTX foi mais efetiva em atingir níveis recomendados (43% contra 23%), 

mas, por outro lado, apresentou 24% dos casos com níveis superiores à 

recomendação, sendo que isso não foi identificado em nenhum caso do 

segundo grupo (PTX + AE). 

Já pelos critérios do KDOQI15, o limite aceitável de PTH após o 

procedimento é quase 50% menor que o KDIGO14. O KDOQI recomenda 

níveis de PTH entre 150 pg/mL e 300 pg/mL para pacientes com DRC 

estágio V em diálise. Por essa recomendação, espera-se que boa parte dos 

doentes permaneça com níveis de até 300 pg/mL. 

Sempre houve muita preocupação com a calcemia dos doentes após a 

operação. Johnson e cols., em 1971, já demonstravam que, em doentes 

renais crônicos tratados por SPTX (nove casos), houve queda significativa 

do cálcio após o procedimento. Porém, em tabela publicada no mesmo 

trabalho, dos nove doentes, três apresentavam níveis acima de 6.0 mg/dL 
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de cálcio após o procedimento29. No presente estudo, demonstramos que a 

calcemia evoluiu de forma semelhante nos dois grupos. 

O dado mais intrigante do presente estudo foi a observação de 

diferença nas medidas de fósforo a partir dos seis meses da 

paratireoidectomia. Ainda não é possível pensar em hipóteses para tal 

diferença. Ao raciocinar pela técnica cirúrgica, na SPTX, o tecido é mantido 

viável e com sua irrigação durante todo o procedimento. Já na PTX + AE, há 

um período de isquemia das células paratireoides que, mesmo que por um 

período muito pequeno entre a retirada das glândulas, a seleção do tecido 

para enxerto e a colocação dos fragmentos dentro da loja muscular, pode 

haver diferença na evolução da viabilidade de parte do material. Na SPTX, o 

tecido preservado funciona como um retalho (com seu pedículo), enquanto, 

na PTX + AE, a manutenção do tecido precisa aguardar neovascularização. 

Outro ponto importante é a fibrose ao redor dos enxertos, que pode reduzir, 

a médio prazo, a vascularização dos fragmentos. Com maior viabilidade de 

tecido, maior o risco de recidiva e de elevação dos níveis de fósforo. 

Segundo Block e cols., em 1998, a hiperfosfatemia acarreta efeitos 

deletérios a vários órgãos do corpo, principalmente a progressão do HPT2 e 

a predisposição de calcificações extraesqueléticas, e, consequentemente, 

complicações cardiovasculares (mal súbito, infarto agudo do miocárdio, etc.), 

que são as principais causas de óbito em 45% desses doentes. Os doentes 

em diálise apresentam 2,5 a 5 vezes mais escore de cálcio em tomografia 

de coronárias em comparação com a população normal30. 

No artigo publicado, foi possível identificar que o risco relativo de óbito 

no grupo com fósforo maior que 6,5 mg/dL foi 27% superior à população de 

doentes renais crônicos com níveis inferiores a este (p<0.001). Quando os 

níveis de fósforo são superiores a 7,9 mg/dL, o risco relativo aumenta para 

1,39, ou seja, 39% maior que a população com níveis de fósforo normais30. 

Eles não conseguiram identificar correlação de risco aumentado com 

os níveis de cálcio, mas, ao comparar o produto cálcio X fósforo (Ca X P), o 

risco relativo apresentou um mesmo comportamento, sendo 34% maior no 

grupo com produto Ca X P maior que 72 mg2/dL2(p< 0,01) 30. 
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Com esses dados de pior evolução dos doentes com fósforo elevado, e 

maior incidência de calcificações cardíacas, viscerais e vasculares 

periféricas, Block e Port, novamente, chamam atenção, em 2000, que quase 

60% dos doentes em diálise apresentam fósforo acima de 5,5 mg/dL, e 40% 

apresentam produto Ca X P maior que 60 mg2/dL2. E, por esse motivo, 

recomendam níveis-alvo menores para manutenção dos doentes, tanto para 

o fósforo sérico (2.5 a 5.5 mg/dL) quanto para o produto CA X P (menor que 

55 mg2/dL2)31. 

Block e cols., em 2004, em estudo com 40.538 doentes renais crônicos 

em diálise com dados da “Fresenius Medical Care North America Patients 

Statistical Profile System”, conseguiram analisar, com maior detalhe, o 

aumento do risco relativo dentro dessa população, em comparação com a 

população de doentes renais em diálise com fósforo entre 4,0 e 5,0 mg/dL. 

Em grupos de fósforo sérico entre 5,0 e 6,0 mg/dL, 6,0 e 7,0 mg/dL, 7,0 e 

8,0 mg/dL, 8,0 e 9,0 mg/dL e acima de 9,0 mg/dL, identificaram acréscimo 

de risco relativo de morte, respectivamente, de 7%, 25%, 43%, 67% e, no 

extremo superior, 102%. Além disso, conseguiram identificar maior risco de 

internação hospitalar por causas cardiovasculares e por todas as causas, 

diretamente relacionadas com aumento dos níveis séricos de fósforo32.    

Em outro trabalho mais recente, em 2012, Block e cols. fizeram estudo 

randomizado entre uso de quelantes de fósforo (acetato de cálcio – n= 30, 

carbonato de lantânio – n= 30, carbonato de sevelamer – n= 30) e placebo 

(n= 58) em um total de 148 doentes renais crônicos não dialíticos.  Por um 

lado, conseguiram comprovar queda dos níveis de fósforo nos casos 

tratados com quelantes (p=0,03), porém, no mesmo grupo, identificaram 

piora de calcificação coronária e de aorta abdominal (média de crescimento 

da calcificação coronária 18,1% no grupo tratado com quelantes versus 

0,6% no grupo placebo, p=0,05; média de crescimento calcificação aórtica 

grupo quelantes 15,4% versus 3,4% grupo placebo, p=0,03). Chamam 

atenção para o fato do controle do fósforo com o uso das medicações, 

porém, com piora das complicações calcificantes, e recomendam prudência 

na prescrição dessas medicações33. 
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Em nosso meio, Figueiredo e cols., em 2013, em dados apresentados 

do Sao Paulo Ageing & Health Study – SPAH, em doentes não 

exclusivamente com doença renal crônica, reforçam que o nível sérico 

elevado de fósforo independentemente está associado com maiores escores 

de calcificação vascular na população estudada34. 

Os nossos dados já demonstram diferenças nos níveis de fósforo e, no 

seguimento proposto pelo projeto-mãe de Doutorado em andamento, 

poderemos ter impacto nos desfechos de longo prazo, estipulados como 

cinco a sete anos de seguimento. No momento, não há motivo para alterar o 

projeto de pesquisa, pois a diferença dos níveis de PTH ou do fósforo 

podem não ter impacto clínico. No entanto, ressalta-se o valor do estudo em 

andamento, pois agregará importante informação ao exercício científico da 

prática médica no cuidado do HPT2 do paciente com DRC. Outros trabalhos 

apresentaram dados relativos ao fósforo, com resultados conflitantes, 

possivelmente pelas limitações metodológicas. 

Sicard e cols., em 1980, em estudo comparativo com um número muito 

pequeno de doentes (oito SPTX e 6 PTX + AE), não randomizado, não 

identificou diferença estatisticamente significante entre a evolução do fósforo 

nos dois grupos. Porém, o fósforo do grupo SPTX caiu menos, de 5,8 +/- 1,8 

para 5,5 +/- 1,1 mg/dL, sendo que, no grupo PTX + AE, a queda foi maior, 

de 5,4 +/- 1,0 para 4,7 +/- 0,6 mg/dL, novamente, sem significância26. 

Em trabalho prospectivo, randomizado, semelhante ao apresentado 

atualmente, porém com um número menor de doentes (20 SPTX + 20 PTX + 

AE) e foco em desfecho de recidiva e dependência de cálcio após o 

procedimento, Rothmund e cols., em 1991, puderam identificar que há mais 

recidiva no grupo SPTX, sendo dois doentes com operação de recidiva 

realizada e mais dois doentes com hipercalcemia no seguimento (ainda sem 

indicação de reexploração). Além disso, o cálcio sérico e a fosfatase alcalina 

se normalizaram, mais frequentemente, no grupo PTX + AE, quando 

comparado com o grupo SPTX  (p<0,03). Não foi possível comparar os 

níveis de PTH, pois vários ensaios com valores de normalidade diferentes 

foram utilizados durante os dois anos do estudo. Não houve recidivas no 
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grupo PTX + AE, nem houve necessidade de reenxerto de paratireoide 

criopreservada em nenhum dos dois grupos27. 

Naquele mesmo estudo, ao comparar os três alvos pretendidos de 

comparação, normocalcemia, melhora dos sintomas clínicos e mudanças 

radiológicas, foi possível identificar que PTX + AE foi estatisticamente 

superior à SPTX em melhora do prurido (p< 0,005), fraqueza muscular (p< 

0,04) e sinais radiológicos de osteopatia renal (p< 0,05)27.  

Já Takagi e cols., em trabalho publicado em 1984, remetem à mudança 

de conduta de SPTX para PTX + AE, pelo índice de recidivas e necessidade 

de reexploração do pescoço35. Do grupo analisado de SPTX, com 20 

doentes, comparados com 23 doentes submetidos a PTX + AE, não houve 

melhora clínica diferente após a operação, nem necessidade de reenxerto 

de paratireoide criopreservada. Porém, a necessidade de suplemento de 

cálcio foi consideravelmente menor no grupo com SPTX, já que em 8/20 

casos de SPTX e em 21/23 casos da PTX + AE o cálcio foi administrado. 

Um caso de cada grupo apresentou recidiva, sendo cervical no grupo 

SPTX (reexploração com acesso lateral à Feind) e três procedimentos de 

retirada de enxerto em um único doente do grupo PTX + AE. Apesar de 

necessitarem três procedimentos com anestesia local, consideraram mais 

fácil a operação reexploratória da região do enxerto, no caso, antebraço35. 

Em um trabalho posterior, o mesmo grupo japonês de Takagi e cols., 

uma das maiores experiências mundiais em tratamento de HPT2, publica a 

adoção da PTX + AE como método a ser recomendado em seus doentes36. 

Zdon e cols., em 1984, relatam tratamento de HPT2 com SPTX em 11 

doentes e consideram que a SPTX é o método de escolha do serviço, com 

melhoras clínicas e radiológicas em 80% dos doentes tratados pelo 

método37. Johnson e cols. (1988), em análise de um grupo maior de 

doentes, consideram que a indicação da SPTX deva ser seletiva, já que os 

resultados foram insatisfatórios, principalmente nos casos com PTH inicial 

baixo e sem evidência à biopsia óssea de HPT severo38. 

Para comparar nosso estudo com os demais, além da diferença 

temporal significativa e mudança de conceitos do tratamento do HPT2, um 
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ponto importante é quanto de tecido remanescente é deixado em uma 

paratireoidectomia subtotal39. No nosso método, optamos por manter o 

volume estimado de duas glândulas paratireoides normais. Porém, na 

literatura, o tamanho do coto é extremamente variável. O’Leary e White 

(1995) mantêm 30 a 40 mg de fragmento de uma glândula40. Zdon e cols. 

(1984) consideram que o remanescente deve ter a dimensão de quatro 

milímetros, o que equivaleria, para eles, entre 50 e 60 mg de tecido 

paratireoideo37. Welsh e cols. (1984) preferem calcular o coto como o 

tamanho de uma glândula paratireoide normal10. O uso de frações para 

considerar o tamanho do coto preservado é considerado pelo SCCP não 

ideal, já que há grande imprecisão, como as chamadas SPTX 7/841, SPTX 3 

3/442 ou SPTX 3 1/243, já que há casos em que metade do tamanho da 

menor glândula doente de um paciente pode ser suficiente para perpetuar o 

quadro de HPT2 ou insuficiente para a necessidade de produção de PTH 

para um doente com HPT2. Rothmund e cols., em 1991, recomendam 

preservar de 60 a 80 mg de tecido no leito operatório de uma glândula com 

vascularização preservada, e o mesmo volume a ser implantado durante a 

PTX + AE. Mesmo com a mesma quantidade de tecido preservado ou 

implantado, identificaram dois casos com necessidade de reoperação na 

SPTX e não houve recidivas no grupo PTX + AE. Além disso, não houve 

necessidade de reenxerto de paratireoide criopreservada em nenhum dos 

dois grupos27. 

A viabilidade da irrigação foi considerada, por Zdon e cols. (1984), pela 

presença de sangramento na superfície de corte do coto. Porém, não 

descrevem quantos doentes não apresentavam esse sangramento37. Já em 

1971, Wilson e cols. chamavam atenção para a importância de, após 

selecionado e delimitado o coto, que a viabilidade desse deveria ser 

checada antes da retirada das demais glândulas44. No presente estudo, 

tivemos um caso em que, após um hematoma com necessidade de 

reexploração precoce, houve a identificação da avulsão inadvertida do coto 

e optado por converter a operação em PTX + AE. 
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Com relação a recidivas, observamos três casos de reoperação entre 

os doentes de SPTX, mais dois doentes que estão com níveis de PTH 

elevados, ainda em seguimento e possível futura reexploração cervical. 

Essa incidência já demonstra que há maior risco de recidiva nesse grupo, 

com maior necessidade de reabordagens, porém, com controle aceitável 

dessas recidivas. 

O’Leary e White (1995) descrevem 123 doentes operados em 25 anos, 

submetidos a SPTX. Ao compararem dois grupos distintos (doentes em que 

encontraram menos de quatro glândulas ou doentes nos quais encontraram 

quatro ou mais glândulas), identificaram que, no grupo SPTX em que não 

foram encontradas quatro glândulas, o índice de reoperação foi maior 

(14,3%) comparado ao do grupo SPTX com quatro ou mais glândulas 

(8,5%). As causas da reoperação são distintas nestes grupos. Dos 12 casos 

reoperados, quatro eram causados pelo coto preservado na SPTX e os 

demais casos, pela permanência de mais uma glândula, não identificada na 

operação inicial. Portanto, de 123 casos operados, 3,25% estavam 

relacionados, de fato, ao coto da SPTX40. 

Ao comparar SPTX com PTX + AE, Hellman e cols. (1989) relatam que 

o grupo de SPTX apresentou mais recidivas (11%) do que o grupo 

submetido a PTX + AE24. 

Alguns autores relatam que não apresentaram recidivas e, 

consequentemente, não necessitaram de reoperações cervicais37. Outros, 

porém, relatam a necessidade de novas explorações do pescoço38.  

A reabordagem do pescoço após uma SPTX é uma das grandes 

preocupações do cirurgião de cabeça e pescoço, principalmente pelo risco 

de lesão do nervo laríngeo recorrente. Apesar de não descrito nos 

resultados, não tivemos nenhuma dificuldade maior em duas das 

reabordagens cervicais. Uma paciente apresentou maior dificuldade devido 

à fibrose, mas foi possível manter o nervo laríngeo inferior íntegro, com a 

realização de lobectomia tireoidea regrada, na reoperação. A dificuldade da 

intervenção será mais explorada no término do estudo, após recrutar todos 
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os doentes de cada um dos três grupos do trabalho maior, que compara 

SPTX com PTX + AE de 45 fragmentos ou PTX + AE de 90 fragmentos. 

Carl Feind, em 1964, descreveu acesso para reexplorações cervicais 

para ressecção de adenomas, e, desde então, é conhecida e amplamente 

empregada pelos nossos especialistas. Esse acesso já havia sido descrito 

para correção de divertículo de Zenker. Na descrição, por uma via lateral do 

pescoço normalmente não manipulada em operações anteriores de 

paratireoidectomia, é possível acessar a loja visceral do pescoço, 

principalmente a região posterior ao lobo tireoideo de interesse, sem se 

deparar com tantos tecidos fibróticos de cicatrização. De 119 casos tratados 

por adenoma ou carcinoma de paratireoide em seu serviço, 12 necessitaram 

uma reexploração cervical, por operação prévia de tireoide com posterior 

surgimento de hipercalcemia, por SPTX, recidiva ou, até mesmo, por 

persistência da doença após exploração inicial sem sucesso. Três doentes 

já haviam sido operados no pescoço por duas vezes anteriormente. Fato 

também interessante nesse artigo é a citação do uso de deglutograma com 

bário como tática pré-operatória para localizar uma paratireoide, mediante 

identificação de compressão extrínseca pela glândula e consequente falha 

no contraste45. Obviamente, tal método relaciona-se às limitações dos 

exames de imagem da época, amplamente superadas pela tomografia 

computadorizada, cintilografia e ressonância magnética. 

Na descrição da técnica, Feind relata acesso por cervicotomia 

transversal convencional (normalmente com ressecção de uma cicatriz 

prévia da exploração inicial) e o acesso é realizado pelo espaço entre o 

músculo esternocleidomastoide e os pré-tireoidianos, sendo, inclusive, o 

músculo omohioide, seccionado. Então, ao acessar as artérias carótida e 

subclávia, o nervo laríngeo inferior é localizado em uma área sem 

manipulação, o que facilita sua identificação e posterior dissecção por uma 

área fibrótica45.  

Novamente, Feind relata que todos os três casos de reexploração 

cervical para reabordagem de recidivas após SPTX foram “excessivamente 

difíceis”45. 
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Malmaeus e cols., em 1982, comparam dois métodos de operação por 

HPT2 ou hiperparatireoidismo terciário (HPT3): SPTX e PTX + AE em 

antebraço, sendo o primeiro grupo com 31 doentes e o segundo, 1725. 

Apesar da melhora clínica após os procedimentos, não houve alteração da 

calcificação vascular após qualquer um dos procedimentos propostos. Eles 

consideram que o tratamento das recidivas (9%) foram mais facilmente 

controladas no grupo de PTX + AE. 

Gagné e cols., em 1992, comparam retrospectivamente PTX + AE (27 

casos) com SPTX (21 casos), e a evolução a curto e longo prazo após o 

procedimento. A curto prazo, o controle clínico pós-operatório foi 

considerado satisfatório em 95% de cada grupo, porém, somente 33% dos 

casos apresentavam níveis de PTH satisfatórios para a época (duas vezes o 

limite da normalidade = acima de 130 pg/mL) e 32% com níveis insuficientes 

(< 15 pg/mL), consistente com hipoparatireoidismo permanente. Duas 

recidivas ocorreram em 21 doentes submetidos a SPTX, e nenhum caso 

entre os 28 doentes submetidos a PTX + AE. Não foram observadas 

diferenças significativas na evolução a longo prazo dos dois grupos, com 

exceção do nível sérico de cálcio, que se mostrou menor no grupo SPTX, 

com p=0,0323. 

Quando falamos sobre o custo de um procedimento cirúrgico, muitas 

vezes alardeado como de alto valor, sempre há medicações associadas que 

prometem o controle das doenças a um custo menor. Porém, a PTX + AE ou 

SPTX apresenta custo baixo para a saúde coletiva, quando comparado com 

o tratamento clínico, que provavelmente será ministrado até o DRC receber 

um transplante renal, apresentar alguma complicação grave e falecer, ou 

indefinidamente.  

Em 2013, em trabalho retrospectivo, Belozeroff e cols. (2013) 

comparam o custo médio entre tratamento clinico e cirúrgico de doentes com 

DRC. Ao analisarem os casos operados e os períodos de seis meses 

anteriores e posteriores ao procedimento em 151 doentes, houve aumento 

de uso de drogas antes e depois do procedimento (67% dos casos pré e 

79% dos casos pós-procedimento). Porém, o custo mensal de todas as 
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drogas diminuiu de U$ 486,00 para U$ 226,00 (p< 0,01) e a principal causa 

foi a redução da necessidade de cinacalcet (de 34,8% para 11,6% dos 

casos). Boa parte do aumento do uso de medicamentos foi com o calcitriol 

(aumentou o uso de 11,6% para 59,1% dos casos, com p<0,01)46. 

O número de consultas médicas pré-operatórias aumentou de 15 (em 6 

meses) para 21 após procedimento, o que acarretou aumento do custo de 

U$ 1531,00 para U$ 1965,00, relacionados à assistência  médica (p=0,08). 

Todos sabemos que, nos primeiros meses após um procedimento de PTX, 

com a fome óssea ocasionada pela redução da massa de tecido 

paratireoideo hipertrofiado, há necessidade de um controle de cálcio mais 

apurado para os doentes. Com o passar do tempo, e, também, a depender 

do protocolo de seguimento e do custo do atendimento de cada serviço, 

esses valores podem ser totalmente diferentes. É importante ressaltar que 

dois autores têm vínculo com o laboratório produtor da medicação 

cinacalcet, que também custeou o estudo46.   

Um artifício utilizado pelos autores foi comparar o custo assistencial 

médico em seis meses, com o custo mensal em medicamentos. Ao 

multiplicar por seis o custo mensal de medicamentos, os valores seriam U$ 

2916,00 e U$ 1356,00, respectivamente. Ou seja, o custo médico aumenta 

de U$ 1531,00 para U$ 1965,00 (aumento de U$ 434,00), enquanto o custo 

em medicação após a operação reduziria U$ 1560,00 (de U$ 2916,00 para 

U$ 1356,00). O procedimento traria um resultado positivo, a curto prazo, de 

quase U$ 1100,00. Caso o doente seja mantido em tratamento clínico por 

um tempo maior, ou indefinidamente, com certeza, o serviço de saúde ou 

sistema público pagará mais com o tratamento clínico do que pela opção 

cirúrgica. Outro artifício é chamar atenção para o aumento da necessidade 

de calcitriol no pós-operatório. Apesar de reduzir um terço o uso de 

cinacalcet no pós-operatório e aumentar em cinco vezes a necessidade de 

calcitriol no mesmo período, pelo custo maior do cinacalcet, o custo em 

medicamentos reduziu mais de 50% após a operação46. 

Como parte dos doentes da SPTX apresentou recidiva e necessitou 

reexploração, parte apresentou níveis mais elevados de PTH após o 



5 Discussão  42 

procedimento, e o fato mais interessante: parte apresentou níveis 

significativamente elevados de fósforo após o procedimento, paira dúvida 

com relação à continuidade do estudo comparativo de SPTX com PTX + AE. 

Porém, até o momento, não houve nenhuma dificuldade em tratar esses 

doentes, mesmo as recidivas, assim como a hiperfosfatemia. Houve 

necessidade de uso maior de renagel após a operação, entre os doentes de 

SPTX, consequente à necessidade de diminuir os níveis de fósforo. Talvez, 

possa haver necessidade de adequação do tamanho do coto preservado, 

sob risco de não atingir, em parte dos doentes, níveis satisfatórios de PTH. 

Ainda não há disponibilidade ampla e sem limites de novas drogas, 

como o Mimpara, na realidade brasileira. Nenhum doente fez uso dessa 

medicação. Porém, em seguimento de longo prazo e liberação da droga, 

podemos identificar uso dessa medicação. Novas drogas podem reduzir as 

recidivas ou indicações de procedimentos cirúrgicos? E a que custo? 
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6  CONCLUSÕES 

 

 

Os dados do presente estudo permitiram concluir que, comparada com 

a paratireoidectomia total com autoenxerto, a paratireoidectomia subtotal 

está associada a: 

 

a) níveis pós-operatórios mais elevados de paratormônio, 12 meses 

após o procedimento; 

b) níveis pós-operatórios mais elevados de fósforo sérico 

paratormônio a partir de 6 meses após o procedimento; 

c) maior número de reoperações por recidivas; 

d) semelhante número de paciente com necessidade de prescrição 

de cálcio e calcitriol no pós-operatório, e maior tendência à 

recomendação médica para uso de sevelamer. 
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