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Resumo
Albino CC. Administração prévia do TSH humano recombinante, em
diferentes doses, no tratamento do bócio multinodular com iodo radioativo :
Um estudo randomizado, duplo cego, controlado com placebo [tese].
São Paulo: Faculdade de Medicina , Universidade de São Paulo;2009. 101p.
INTRODUÇÃO: Não há tratamento ideal para o bócio multinodular (BMN). A
cirurgia é o método mais utilizado, por proporcionar uma redução imediata
do volume tiroidiano (VT), dos sintomas compressivos e permitir um
diagnóstico histológico definitivo. O iodo radioativo (I¹³¹) é considerado uma
excelente opção terapêutica em situações de contra-indicação cirúrgica ou
recusa do paciente a este método. Entretanto doses elevadas de I¹³¹ são
utilizadas para obtenção de resultados satisfatórios na redução do VT. Esta
estratégia leva a uma maior exposição dos pacientes à radiação ionizante e
a um maior custo devido à necessidade de internações. Administração
prévia do TSH humano recombinante (rhTSH) ao I¹³¹ no tratamento do BMN,
permite a utilização de doses menores deste radiofármaco, obtendo
resultados satisfatórios na redução do VT e em menor tempo. Porém esta
associação pode acentuar efeitos colaterais descritos neste tipo de terapia.
OBJETIVOS: Avaliar a efetividade e segurança de pequenas e diferentes
doses do estímulo prévio do rhTSH ao I¹³¹ em dose fixa, no tratamento do
BMN. PACIENTES e MÉTODOS: Trinta portadores de BMN foram
divididos em três grupos de 10 pacientes. Os pacientes do grupo I foram
estimulados previamente com 0,1 mg de rhTSH ; Os pacientes do grupo II
com 0,01 mg e o grupo III foi caracterizado como controle. Todos os
participantes do estudo foram submetidos à mesma dose terapêutica de
I¹³¹. As variáveis medidas foram: captação do I¹³¹ às 24 horas; VT e a
menor área seccional transversal da traquéia (MATT) avaliados através
da ressonância magnética (RM), antes, 2, 7, 180 e 360 dias, após o
tratamento; dosagens seriadas de T3 total, T4 livre, TSH e anticorpos
anti-tiroidianos. RESULTADOS: Após seis meses da terapia actínica
houve redução no VT de 30,3 ± 16,5 % no grupo I, 22,6 ± 14,5 % no
grupo II e 5,0 ± 14,6 % no grupo controle (p=0,01). Aos 12 meses de
seguimento o VT reduziu 39,2 ± 16,9 % no grupo I, 38,8 ± 24,4% no grupo
II e 23,4 ± 23,59 % no grupo controle (p=0,205). Houve elevação dos
níveis dos hormônios tiroidianos e consequente redução das medidas de
TSH nos primeiros trinta dias de maneira similar entre os grupos, porém
em valores não considerados como tireotoxicose na maioria dos pacientes.
Após doze meses do I¹³¹, oito pacientes desenvolveram hipotiroidismo,
sendo três no grupo I, três no grupo II e dois no grupo placebo, não havendo
diferença estatística entre os grupos. Os níveis de anticorpos antitireoglobulina (AATg) elevaram-se no sexto mês do estudo e retornaram
aos níveis basais aos doze meses. Os níveis de anticorpos antitireoperoxidase (ATPO) foram mais elevados no grupo I que nos demais
ao final do estudo. Não houve alteração significativa do VT e da MATT
durante a primeira semana após o I¹³¹, em nenhum dos grupos estudados.

CONCLUSÕES: O estímulo prévio do rhTSH a uma dose fixa de I¹³¹
levou a uma redução maior e mais significativa do bócio aos 6 meses de
tratamento, que o uso isolado do I¹³¹. Após 12 meses esta tendência se
manteve, entretanto sem significância estatística.
Descritores: 1.TSH recombinante 2.Bócio nodular 3.Radioisótopos do
iodo/uso terapêutico 4.Placebos 5.Método duplo-cego

Summary
Albino CC. Multinodular goiter treatment with radioiodine aided by
recombinant human TSH in different doses: a randomized, double-blind,
placebo-controlled study [thesis]. São Paulo: “Faculdade de Medicina,
Universidade de São Paulo”; 2009. 101p.
BACKGROUND: There is not an optimal treatment for multinodular goiter
(MNG). Surgery is the main therapeutic option because it decreases thyroid
volume, reduces compression symptoms and provide histological diagnosis.
Radioiodine (131I) is an efficient therapeutic option for the treatment of MNG
mainly when surgery is not indicated or when the patient refused it. However,
high activities of 131I are frequently required for clinically significant results.
This procedure increases the body radiation exposure and the hospitalization
costs. Recombinant human TSH (rhTSH) allows a reduction in the
administered activity of ¹³¹ I with effective thyroid volume (TV) reduction.
However, this combination therapeutic can increase collateral effects.
OBJECTIVE: To evaluate the efficacy and safety of low and intermediate
doses of rhTSH compared to placebo, associated with a fixed activity of 131I
in MNG treatment. PATIENTS and METHODS: Thirty patients with MNG
received 0.1 mg of rhTSH (group I, n=10), 0.01 mg of rhTSH (group II, n=10),
or placebo (control group, n=10). After 24 hours, 30 mCi of 131I was given to
all patients. Radioactive iodine uptake (RAIU) was determined before and 24
hours after rhTSH. Before and 2, 7, 180 and 360 days after the TV was
measured by magnetic resonance image (MRI). The smallest cross-sectional
area of traqueal lumen (Scat) was also measured with MRI before, 2 and 7
days after treatment. Antithyroid antibodies, TSH, T3 and free T4 were
assessed regularly. RESULTS: After 6 months, the decrease in TV was more
significant in groups I (30.3±16.5%) and II (22.6±14.5%), than in control
group (5.0±14.6%; p=0.01). After 12 months, TV decreased more in group I
(39.2±16.9%) and group II (38.8±24.4%) than in group III (23.4±23.59%) but
it was not statistically significant (p=0.205). During the first 30 days,total T3
and free T4 increased, without reaching thyrotoxic levels and TSH
decreased. After 12 months, 8 patients developed hypothyroidism (3 in group
I, 3 in group II and 2 in group III). Anti-thyroglobulin antibodies (anti-TG) titers
increased after 6 months and returned to basal levels after 12 months
similarly in all groups. There was more patients with anti-thyroperoxidase
antibodies ( anti-TPO) titers incresead after 12 months on group I. There was
not TV increase after ¹³¹I on the first week ,with or without rhTSH.
CONCLUSION: The previous stimulus with rhTSH using a fixed 131I activity
lead to a greater and more significant goiter reduction after six months of
treatment than 131I alone. After twelve months this tendency was maintained,
but without statistic relevance.
Descriptors: 1.Recombinant TSH
4.Placebos 5.Double-blind study

2.Multinodular goiter

3.Radioiodine
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Bócios multinodulares (BMN) são aumentos de volume tiroidiano
decorrente da formação de nódulos, caracterizados por importante
heterogeneidade tecidual. Nesta doença ocorrem alterações estruturais e
funcionais da tiróide, podendo existir a presença de tecido normal entre os
nódulos. Quando este processo ocorre na ausência de doença tiroidiana
auto-imune, tiroidites ou doença maligna, recebe o nome de bócio nodular
simples (1). A prevalência dos BMN pode estar diretamente ligada a
ingestão deficiente de iodo. São consideradas áreas endêmicas aquelas
onde mais de 5% das crianças, entre os 6 e 12 anos, são portadoras de
bócio. A ocorrência dos BMN é maior no sexo feminino e em indivíduos
idosos. Em estudos populacionais onde a palpação cervical foi utilizada
como método diagnóstico, 5% das mulheres e 1% dos homens eram
portadores de BMN (2). Com o advento de técnicas diagnósticas mais
precisas e não invasivas como a ultra-sonografia, comprovou-se ser uma
entidade muito mais comum, oscilando entre 16 e 67% (3,4). As manifestações
clínicas são dependentes do volume glandular e este aumento ocorre de
forma lenta e gradativa. Indivíduos jovens exibem com maior freqüência
bócios menores e difusos, enquanto os idosos geralmente apresentam
bócios maiores, nodulares e com maior probabilidade de hiperfunção (5).
Muitos dos portadores de BMN são assintomáticos e têm função tiroidiana
normal (1).
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Quando há indicação de tratamento, a cirurgia é o método de escolha
na maioria dos casos, por proporcionar uma redução imediata do volume
tiroidiano (VT), dos sintomas compressivos e permitir um diagnóstico
histológico definitivo (40). A radioiodoterapia (I¹³¹) tem sido utilizada no
tratamento dos BMN quando há contra-indicação ou recusa à cirurgia, por
parte do paciente ou seus familiares. A utilização deste método terapêutico
tem aumentado nos últimos 20 anos (1), obtendo-se considerável redução
do volume tiroidiano (VT), da ordem de 30 a 40 % ao final do primeiro ano
(6-7), com melhora dos sintomas compressivos na maioria dos pacientes (8).
Os índices de redução do VT estão diretamente relacionados à
atividade efetiva do I¹³¹ administrada, a qual é diretamente correlacionada à
taxa de captação do radioiodo e inversamente ao volume do bócio.
Comumente a captação do I¹³¹ é reduzida em portadores de BMN, sendo
necessárias doses mais elevadas de radioiodo, por vezes sendo necessária
a hospitalização, maior exposição à radiação ionizante e maior custo total do
tratamento (8). Foi demonstrado nos últimos anos que pequenas doses de
TSH humano recombinante (rhTSH) aumentam significativamente a
captação do I¹³¹ (9), simultaneamente tornando a distribuição deste
radiofármaco mais homogênea (10) e permitindo uma redução da dose para
fins terapêuticos (11). Demonstrou-se previamente que duas doses de
0,1 mg de rhTSH aumentaram a captação do I¹³¹ em 5 vezes e uma posterior
dose fixa deste radiofármaco permitiu significativa

redução do VT em

6 meses de seguimento (12). O uso isolado do I¹³¹ pode causar discretos
aumentos transitórios do VT (13). Nielsen et al. demonstraram que 0,9 mg
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de rhTSH leva a um aumento de 35% do volume tiroidiano em indivíduos
normais, 48 horas após este estímulo (14). O mesmo grupo demonstrou
aumento de 24% do VT em portadores de BMN, após estímulo com 0,3 mg
de rhTSH (15).
Apesar da aparente vantagem em se associar o rhTSH à
radioiodoterapia para portadores de BMN, existem poucos estudos
controlados com placebo (16,17,93) e apenas um utilizando doses
ambulatoriais de I¹³¹ e associado à pequenas doses prévias de rhTSH (18).

2 Objetivos

Objetivos
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Determinar a efetividade e segurança da radioiodoterapia na redução
do volume do BN, com e sem estímulo exógeno prévio do rhTSH, utilizando
pequenas doses (0,1 e 0,01 mg), comparadas com placebo, tendo os
seguintes objetivos:

Objetivo primário
o

Avaliar a redução do volume do bócio, após 6 e 12 meses da
terapia combinada (rhTSH + I¹³¹) através da ressonância
magnética (RM), em relação ao grupo placebo.

Objetivos secundários
o

Avaliar se a eventual redução volumétrica do BMN se acompanha
de alterações na medida da menor área transversal seccional da
traquéia (MATT), após 1 ano da terapia, através da RM.

o

Detectar eventuais alterações agudas (2 e 7 dias) do volume do
bócio e da MATT, após a administração do rhTSH nas diferentes
doses e I¹³¹, através da RM.

o

Verificar possíveis alterações hormonais tiroidianas (TSH,T3 total
e T4 livre) e imunológicas (anti-peroxidase , anti-tireoglulina e antireceptor do TSH) nos diferentes grupos e nas distintas fases do
estudo.

Objetivos

o

7

Determinar se ocorrem mudanças nos níveis de captação de 24 h
do I¹³¹, após diferentes doses de rhTSH, comparadas com o grupo
placebo.

o

Avaliar eventuais efeitos colaterais decorrentes da terapia
aplicada, nos diferentes grupos de estudo.

3 Revisão da literatura
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Etiologia

O BMN é uma entidade de etiologia complexa, sob influência de fatores
genéticos e ambientais (19). O fator ambiental mais significante para seu
aparecimento é a deficiência de iodo (20); Outros aspectos potencialmente
relacionados seriam o tabagismo (21), o estresse emocional (22), certas drogas
e doenças inflamatórias (23,24). O sexo é sem dúvida importante na gênese do
BMN, pois a prevalência é 5 a 10 vezes maior no sexo feminino. A agregação
familiar tem sido demonstrada, porém a determinação da importância dos
fatores ambientais ou genéticos permanece ainda sem resposta (25).
Vários genes candidatos tem sido descritos na etiologia do BMN,
porém

com resultados conflitantes (19). Mutações no gene da

tireoglobulina (TG), estão associadas à presença de BMN endêmicos ou
esporádicos (26). Corral e col (27) demonstraram que uma mutação
pontual no gene da TG no cromossomo 8 seria associado ao bócio não
endêmico. Bignell e al (28) identificaram uma região de interesse no
cromossomo 14 (MNG 1). Outro estudo (29) examinou o papel do MNG 1,
e de outros possíveis genes candidatos (TG, TSHR e NIS), com resultados
conflitantes. Todos esses trabalhos foram realizados em grupos familiares
cujos resultados não podem ser extrapolados para grandes grupos
populacionais. O BMN provavelmente compreende um grande número de
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fenótipos e os estudos com genes candidatos em pequenas e diferentes
populações dificultam a comparação dos resultados.

3.2

Epidemiologia

Estudos

epidemiológicos

sobre

os

BMN

são

freqüentemente

criticáveis por problemas de critérios de seleção (ex: idade e sexo),
influência de fatores ambientais (ex: ingestão de iodo, álcool e tabaco),
diferentes técnicas de avaliação de tamanho e morfologia glandular
(palpação, ultra-som, cintilografia) determinação da função tiroidiana e pela
inclusão de indivíduos com doença funcional subclínica (30). Não existem
estudos populacionais amplos e longitudinais, usando métodos de imagem
que permitam distinção morfológica adequada e laboratorial para análise
funcional. Apesar disso, admite-se que a ingestão reduzida de iodo está
diretamente ligada ao aumento do volume glandular tiroidiano. Tem sido
demonstrado que pequenas diferenças populacionais na ingestão de iodo
podem levar a importantes diferenças na prevalência do bócio (31).
A ingesta de iodo recomendada pela Organização Mundial de saúde
varia de 90 µg para crianças em fase pré-escolar a 250 µg para gestantes
(32). Em áreas suficientes em iodo, a prevalência de bócio varia de 1 a 6,8
%, utilizando a palpação como método diagnóstico (33). Segundo estudos
de autópsia e por imagem, a prevalência é maior, variando de 30 a 60%,
sendo mais elevadas em faixas etárias mais avançadas (30,31,34).
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Fisiopatologia

A origem policlonal das células foliculares tiroidianas é bem determinada,
o que confere heterogeneidade, inclusive ao tecido normal. Assim, existem
diferenças nas etapas metabólicas (captação de iodo, produção de TG,
iodinação, endocitose e desiodação) entre as células foliculares, trazendo
como conseqüência variabilidade funcional e anatômica entre os folículos
tiroidianos e mesmo entre as células de um mesmo folículo (35). Outro
aspecto a ser citado é que as células foliculares novas podem adquirir
capacidades não presentes na célula genitora, que podem ser repassadas
às gerações subseqüentes (35). Vale ressaltar que existem células
foliculares de origem monoclonal. Kopp e cols (36) demonstraram a
existência de nódulos mono e policlonais na mesma glândula.
A capacidade de resposta variável das células foliculares ao TSH é
característica dos BMN (37). Este fenômeno pode ser decorrente de
mutações no oncogene RAS e no gene receptor do TSH. Existem descritas
3 mutações diferentes no receptor do TSH em BMN familiares: MNG 1
localicalizada no cromossomo 14. MNG 2 localizada no cromossomo X e
MNG 3

localizada no cromossomo 3. Todas as alterações encontradas

foram em pequenas famílias. Provavelmente existam outros genes
candidatos ainda não identificados (38).
No processo de formação de novos folículos nos BMN, enzimas
chaves podem encontrar-se alteradas, assim como a comunicação
intercelular pode estar interrompida. Como conseqüência estas alterações
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levam a um crescimento inter e intra-folicular mal integrado, resultando em
importante heterogeneidade (39).
Além da heterogeneidade própria do tecido tiroidiano e eventuais
mutações

genéticas

influenciando

o

desencadeamento

do

BN,

a

interferência de fatores externos são considerados fundamentais. O mais
importante deles é a deficiência de iodo, que atua mediante estímulo do
TSH. Discretas elevações crônicas podem causar importantes alterações no
crescimento celular. (20,31) Outras causas potenciais de BMN seriam
substâncias bociogênicas (40), e defeitos herdados na síntese hormonal
tiroidiana (41).
Existem fatores de crescimento, além do TSH, capazes de influenciar
o crescimento de certos BMN, mesmo na presença do TSH suprimido,
incluindo o IGF-1, IGF-2, EGF, citocinas, prostaglandinas e outros com
função estimuladora da célula folicular tiroidiana (38).
Alguns fatores etiológicos implicados na gênese do BMN parecem
atuar sinergicamente. O resultado final é uma coleção de folículos anatômica
e funcionalmente heterogêneos. Alguns nódulos podem desenvolver
autonomia funcional, passando a produzir quantidades aumentadas de
hormônio tiroidiano, independente do controle do TSH, e causar o
hipertiroidismo (38).
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História Natural

A evolução natural do BMN em determinado paciente, quanto à
função tiroidiana e crescimento do volume glandular é imprevisível,
causando uma grande dificuldade na padronização de condutas frente a esta
doença. Isto foi comprovado claramente nos inquéritos realizados pelas
diferentes sociedades internacionais de estudos da tiróide (42, 43, 44).
O BMN é condição de evolução bastante longa, podendo se iniciar na
puberdade, principalmente nas meninas. Em 60% dos casos há regressão
do bócio com o avanço da idade (45). Quando isto não ocorre, estudos
sugerem uma evolução bastante lenta, onde o aumento anual do VT foi
calculado em 4,5% (5) e associado ao aumento da faixa etária (31).
A imprevisibilidade na evolução nodular porem é a regra na maioria dos
casos de BMN. Em um estudo japonês com seguimento de 15 anos, onde
140 pacientes portadores de BMN sem tratamento foram incluídos, apenas
13% tiveram aumento no volume do bócio, 35% mantiveram o volume inicial
e a maioria teve redução glandular (46).
A evolução do BMN atóxico para o tóxico implica num aumento da
nodularidade e do volume do bócio. Isto ocorre de maneira bastante
insidiosa, iniciando-se como hipertiroidismo subclínico e evoluindo para
posterior hipertiroidismo manifesto (5). Não existem trabalhos demonstrando
o tempo de progressão entre o eutiroidismo e o hipertiroidismo subclínico.
Cerca de 10% dos portadores de BMN com hipertiroidismo subclínico,
parecem evoluir para doença evidente entre 2 a 7 anos (47).
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Patologia

Inicialmente observamos áreas de hiperplasia com considerável
variação do tamanho do folículo tiroidiano. Com o crescimento, os nódulos
podem manter ou não a cápsula. A heterogeneidade é a característica
histológica principal dos BMN. Observamos em um mesmo bócio, nódulos
sólidos, homogêneos e foliculares, áreas gelatinosas ricas em colóide, cistos
secundários a um processo degenerativo e regiões calcificadas. Entre as
áreas nodulares podemos encontrar tecido tiroidiano normal. Alterações
malignas são relativamente raras (4%) e quando presentes, a maioria é do
tipo papilífero (38).

3.6

3.6.1

Diagnóstico

Avaliação clínica

A maioria dos portadores de BMN pequenos ou moderados são
assintomáticos. Neste pacientes usualmente não há necessidade de
tratamento,

após

a

exclusão

de

malignidade

e

comprovação

do

eutiroidismo (1). Um algoritmo para conduta em bócios nodulares sugerido
como consenso foi publicado pela Sociedade Brasileira de Endocrinologia no
ano de 2007(48).
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mais

importantes e decorrem da constrição de estruturas cervicais e torácicas e
dependem do volume e da extensão do bócio. Os sintomas de compressão
traqueal são normalmente dispnéia, tosse e estridor. Quando há extensão
torácica do bócio, estes sintomas ocorrem em maior ou menor intensidade
em 30 a 85% dos pacientes (49). Podem intensificar-se em posição de
decúbito (50). Poderá haver necessidade emergencial de entubação
endotraqueal

em

situação

de

hemorragia

intra-nodular

em

bócios

mergulhantes. Cerca de 20 a 50% dessas ocorrências acontecem por
doença maligna (51). Podem ocorrer sintomas compressivos esofageanos,
sendo principalmente prevalentes em BMN volumosos (52). Raramente se
observa em BMN paralisia de cordas vocais, uni ou bilateral, temporária ou
permanente, seja por distensão ou compressão (53). Pode ocorrer
compressão venosa pelo volume do bócio, levando a estase ou trombose
das veias jugular, subclávia ou cava superior. Podemos comprovar
clinicamente este fenômeno através da elevação dos braços acima da
cabeça, observando-se pletora facial e um ingurgitamento dos vasos do
pescoço. Este achado é conhecido como sinal de Pemberton (54).
A paralisia do nervo frênico e síndrome de Horner são extremamente raras e
quando ocorrem, devem conduzir a suspeita de doença maligna (1).
Os sintomas de hipertiroidismo são relativamente incomuns em
portadores de BMN, porém cerca de 17 a 20 % exibem hipertiroidismo
subclínico, com maior prevalência de fibrilação atrial e osteoporose neste
grupo (55).
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Exame físico

A avaliação de portadores de BMN inclui história e exame
físico, focalizando a região cervical anterior e tórax superior. A principal
ferramenta semiológica é a palpação cuidadosa do pescoço, devendo o
paciente estar sentado, em discreta hiper-extensão da região cervical.
A deglutição de alguns goles de água facilita a manobra semiológica.
Atualmente ocorre uma maior solicitação de exames de imagem devido a
uma menor valorização destas manobras propedêuticas. Porém não
devemos valorizar excessivamente a semiologia, pois sabemos que um
bócio difuso é apenas palpado a partir de 30 a 40 ml; Bócios menores são
avaliados de maneira superestimada e os volumosos de maneira
subestimada; nódulos menores que 1,5 cm dificilmente são palpados e isto
ainda depende de sua localização (1).

3.6.3

Avaliação laboratorial

Segundo Diehl et al, em inquérito realizado na América Latina sobre
conduta em BMN, os exames laboratoriais inicialmente mais solicitados são,
respectivamente, TSH, ATPO e T4L. Nos EUA e Europa, estes exames são
solicitados em freqüência similar, enquanto a medida da calcitonina é rara no
continente americano (3 a 5%) e freqüente na Europa (32%) (44).
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Avaliação diagnóstica por imagem

A palpação cervical é essencial na avaliação do BMN. Porém como
vimos anteriormente, ela é imprecisa para análise morfológica e volumétrica
da tiróide. Portanto, um método mais preciso é necessário na avaliação do
BMN e na conduta a ser tomada (56). A ultra-sonografia (US) é o método de
escolha, por tratar-se de procedimento não invasivo, possuir uma resolução
morfológica adequada, apresentar baixo custo, não emitir radiação ionizante,
proporcionar índice reduzido de desconforto ao paciente, permitir análise do
fluxo sanguíneo e identificar nódulos não palpáveis, bem como orientar
biópsias aspirativas (56). Os pontos críticos da US são: é operador
dependente, não informa a funcionalidade nodular, nem precisa a extensão
torácica do bócio (1). Além disso, pela sua alta sensibilidade, muitos nódulos
não palpáveis são descobertos, havendo estudos demonstrando que até
67% da população pode ser portadora de nódulos tiroidianos (57).
A descoberta de nódulos incidentais pode levar à pesquisas diagnósticas
desnecessárias e aumento de ansiedade para os pacientes e custo para a
sociedade (1).
A cintilografia tirodiana tem como vantagem sobre a US a capacidade
da análise funcional nodular. Todavia seu uso tem sido substituído com
vantagens pela US. Hoje suas indicações limitam-se a portadores de BMN
com tireotoxicose, presença de lesão folicular na análise citológica e exame
prévio à terapêutica actínica (58).
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Quando existe suspeita de extensão torácica do bócio, a ressonância
magnética (RM) e a tomografia computadorizada (TC) estão indicadas. A RM
parece ter uma acurácia maior, com menor variação inter-observador (59).
Outra utilidade da RM e TC é a possibilidade de medir a luz traqueal em
pacientes portadores de BMN volumosos (60).
Nenhum dos métodos possui valor significativo na diferenciação entre
benignidade e malignidade (1). Contudo a US pode ter maior importância
nesta predição na presença de características nodulares suspeitas como
presença de micro calcificações e fluxo sanguíneo central (61).

3.6.5

Punção aspirativa com agulha fina

A punção aspirativa com agulha fina (PAAF) ocupa papel central na
análise diagnóstica dos BMN. É utilizada pela imensa maioria dos
tiroidologistas, nos 3 continentes (44). Este procedimento simples, de baixo
custo, permite redução em 50% nas tiroidectomias, dobra o acerto nas
indicações cirúrgicas para o diagnóstico de carcinoma e reduz o custo total
do gastos médicos em 50% (58).
Amostras citológicas adequadas, em mãos treinadas, são obtidas em
torno de 80% dos procedimentos (62). Este acerto depende da experiência
do operador, número de aspirações, característica do nódulo (cístico ou
sólido) e experiência do citopatologista. O uso da USG como auxiliar deste
procedimento, aumenta a especificidade e sensibilidade em 100% e duplica
a adequação da amostra (63).
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O risco de malignidade parece ser o mesmo em bócios uni e
multinodulares

(34).

Frequentemente

muitos

bócios

uninodulares

diagnosticados pela palpação, após a realização da US, são reclassificados
como multinodulares (3). Na presença de múltiplos nódulos tiroidianos,
sugere-se que o nódulo índice seja puncionado. Também devem ser
puncionados nódulos de características US diferentes. Em relação ao
tamanho, nódulos menores que 1 cm não devem ser puncionados, a menos
que características US suspeitas existam (48).

3.7

3.7.1

Tratamento

Cirurgia

A cirurgia é o método de escolha para BMN volumosos, pois permite
alívio imediato dos sintomas compressivos, previne a tireotoxicose, a
compressão de estruturas vitais do pescoço e fornece diagnóstico histológico
definitivo

(42,43,44).

Contudo

complicações

não

são

infreqüentes,

relacionadas principalmente ao volume do bócio operado e a extensão da
ressecção (64). Os principais efeitos indesejáveis da tiroidectomia são lesão
do nervo laríngeo recorrente e hipoparatiroidismo. Estas complicações
ocorrem em menos de 1 % dos procedimentos, quando realizados em
centros de excelência de cirurgia de cabeça e pescoço (1). A extensão
torácica ocorre em 5 a 17% dos BMN volumosos e nestes casos a cirurgia é
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acompanhada por significativo índice de complicação. Nesta situação a
traqueomalácea é mais freqüente (5 a 10 %) e quando acontece, pode
necessitar de entubação endotraqueal (65).
O risco de recorrência dos BMN após a tiroidectomia parcial é de 15 a
40% e está diretamente ligado ao volume do tecido tiroidiano residual (66).
A reoperação dos BMN recidivantes é responsável por 10% do total das
tiroidectomias e nestes procedimentos o risco de lesão permanente é 3 a 10
vezes maior (64). Para se evitar estas complicações, atualmente, a
tiroidectomia total é o procedimento de escolha (67).
Indivíduos idosos são comumente portadores de BMN volumosos e os
sintomas compressivos e hipertiroidismo são mais frequentes. A maioria
destes pacientes só procura cuidados médicos quando surgem manifestações
clínicas. Com freqüência nessa fase terão a cirurgia contra-indicada por outras
patologias ou os próprios refutam este procedimento (18).

3.7.2

Terapia supressiva com L-Tiroxina

Outra terapia existente para os BMN é a supressão hormonal com
L-tiroxina (L-T4). Apesar de utilizada com freqüência, há poucos estudos
controlados onde a US foi utilizada para monitoração da redução do volume
glandular (68,69,70). A L-T4 em dose supressiva mostrou-se efetiva em
portadores de BMN pequenos e apenas no período do uso da medicação
(68). Num estudo randomizado e duplo cego, Berghout et al. (69) encontraram
redução do volume glandular em 58% dos participantes e esta foi de 25% do
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volume inicial. No grupo placebo houve um aumento do bócio (20%). Após 9
meses da retirada da supressão hormonal, o volume do bócio voltou a níveis
iniciais. Wesche et al. (70) compararam a supressão hormonal com L-T4 e o
I¹³¹ em um ensaio randomizado. Após 2 anos da terapia houve redução de
44% do volume inicial do bócio no grupo que utilizou o I¹³¹ e apenas de 1% no
grupo L-T4. A supressão neste grupo foi utilizada no primeiro ano e apenas
observação no segundo ano do estudo. Além disso, no grupo L-T4, 30% dos
pacientes desenvolveram sintomas de tireotoxicose e redução da massa
óssea. Estes dados sugerem que a supressão hormonal em portadores de
BMN é pouco efetiva e com significativo risco. Apesar disto, esta forma de
terapia ainda é utilizada freqüentemente na Europa, EUA e América Latina,
sendo que os médicos latino-americanos são os que menos frequentemente
prescrevem a supressão hormonal (44).

3.7.3

Terapia com I¹³¹

O uso do I¹³¹ no tratamento de portadores de BMN tem sido descrito
em vários estudos nos últimos 15 anos. Sua utilização tem levado a uma
redução de 30 a 40% do volume do bócio após 1 ano da terapia (1).
Há descrições de melhora nos sintomas compressivos e da função
respiratória após este tipo de tratamento (8).
As doses terapêuticas calculadas do I¹³¹ dependem da captação deste
radiofármaco em 24 horas, que comumente é reduzida em portadores de
BMN. O outro elemento no cálculo da dose é o volume glandular. Com esta
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conduta, utilizam-se freqüentemente atividades elevadas do I¹³¹, com
conseqüente necessidade de hospitalização, maior exposição à radiação
ionizante e maior custo (1). A maioria dos estudos utilizou doses entre 100 a
150mCi de I¹³¹ (1). Índices reduzidos de captação em portadores de BN são
causados por baixos níveis de TSH, decorrentes de áreas autônomas na
glândula nodular tiroidiana. Uma outra causa de captação reduzida do I¹³¹
em portadores de BMN, é uma ingesta de iodo aumentada (1). Uma possível
estratégia terapêutica com o objetivo de redução dos custos seria utilizarmos
doses fracionadas do I¹³¹, porém o intervalo entre elas deveria ser
significativo para evitarmos o fenômeno de atordoamento (71).
A escolha do I¹³¹ como primeira opção terapêutica é mais freqüente na
América Latina (20%) e Europa (16,7%) que nos EUA (8,6%) (44).
Apesar deste procedimento ser normalmente bem tolerado existe alguma
preocupação sobre um possível aumento do volume glandular e redução da
luz traqueal na primeira semana após a terapia actínica em portadores de
BMN volumosos (72,73). Entretanto este fenômeno não tem acarretado
repercussão clínica para a imensa maioria destes pacientes (75).
Outros efeitos colaterais iniciais tem sido descritos, como o desencadeamento
de tiroidite actínica; estas complicações são relativamente infrequentes, de
leve intensidade e respondem bem a anti-inflamatórios não hormonais.
Alguns pacientes podem ter sintomas de acentuação da tireotoxicose, com
taquicardia, sudorese e mal estar. O uso profilático de beta-bloqueadores
pode ser uma boa estratégia (1). O desencadeamento de hipertiroidismo
secundário à elevação de anticorpos estimuladores do receptor do TSH
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(TRAB) tem sido descrito em 5% dos portadores de BMN tratados com I¹³¹; a
maior parte dos casos é auto limitada (74).
O hipotiroidismo após a terapia actínica ocorre em menor número do
que em portadores de bócio difuso tóxico tratados com I¹³¹. Estes índices
variam entre 22 e 58%, após 5 a 8 anos do tratamento. Presença de bócios
menores e titulação positiva para anti-peroxidase parecem conferir maiores
índices de hipotiroidismo (8).
Um aumento da luz traqueal tem sido demonstrado após 12 meses
da realização do I¹³¹ e este é da ordem de 20% (76).
Incidência aumentada de câncer após o uso de I¹³¹ tem sido debatida
há muitos anos, porém o número é bastante reduzido e parece ter pequena
importância clínica (77). Quando utilizado em doses calculadas, estima-se
um risco aumentado de 1 % em portadores de BMN (78). Esta é uma das
razões de recomendar-se a utilização de I¹³¹ para portadores de BMN acima
de 40 anos (1).

3.7.4

TSH recombinante humano como auxiliar no tratamento de
portadores de BMN

A

caracterização

das

subunidades

alfa

e

beta

do

TSH

proporcionou o desenvolvimento comercial da molécula do TSH humano
recombinante (79). O rhTSH tem sido utilizada para fins diagnósticos em
portadores de carcinoma tiroidiano diferenciado há pelo menos 10 anos
e com importante papel no tratamento do câncer diferenciado da tiróide,
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tendo hoje definidas aplicações diagnósticas e terapêuticas (79). A ablação
com I¹³¹ de restos tiroidianos pós tiroidectomia total por carcinoma
diferenciado da tiróide é tão eficiente com o preparo prévio do rhTSH
quanto com a elevação endógena do TSH, que decorre da retirada do
hormônio tiroidiano, sem os sintomas próprios do hipotiroidismo
observados com a última estratégia (80). Uma menor dose absorvida de
radiação

ionizante

foi

comprovada

quando

utilizado

o

rhTSH,

proporcionando a utilização de doses maiores de I¹³¹ (81). Em relação ao
uso prévio do rhTSH ao I¹³¹ em portadores de BMN, esta estratégia tem
proporcionado reduções significativas do volume do bócio, em torno de
50 % após 6 meses da terapia inicial (79). Contudo, alguns estudos tem
descrito que esta associação terapêutica pode acentuar efeitos
colaterais próprios da radioioterapia, incluindo aumento na prevalência
do hipotiroidismo tardio, acentuação do hipertiroidismo na fase inicial e
um possível aumento do volume do bócio na primeira semana após o
procedimento terapêutico (82). Estas são as principais razões para
esta

estratégia

ainda

não

ser

detalhadamente

estes

trabalhos

rotineira (83).
que

utilizaram

Avaliando-se
esta

mais

associação

terapêutica, doses maiores do rhTSH parecem produzir maior taxa de
efeitos colaterais. A utilização de doses pequenas e repetidas do rhTSH,
mantendo um estímulo prolongado, poderiam teoricamente produzir uma
resposta adequada e com menor freqüência de efeitos colaterais; estas
estratégias merecem ser testadas (84).

4 Métodos
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Casuística

Desenho do estudo

Trata-se de um estudo prospectivo, observacional, de dupla incógnita,
controlado com placebo, envolvendo pacientes portadores de BMN,
diagnosticados através do exame clínico, US e RM. A randomização simples
foi utilizada neste estudo (91), onde através de um sorteio havia três
possibilidades (A, B e C) correspondentes ao grupo I, II e placebo, cuja
conformidade foi conhecida apenas após o procedimento terapêutico.
O rhTSH foi preparado e diluído por um técnico e a administração por outro.
Os médicos que realizaram as medidas glandulares pela RM e as
cintilografias tiroidianas com I¹³¹ e medidas da captação em 24 horas, não
tinham conhecimento a qual grupo os pacientes pertenciam.
Os pacientes foram tratados com a mesma dose do I¹³¹. O fator
diferencial entre os grupos foi a dose de estímulo prévio do rhTSH, ou a
ausência deste. O grupo I utilizou uma dose considerada intermediária de
rhTSH (0,1 mg), o grupo II uma dose baixa (0,01 mg) e o grupo III utilizou o
placebo. O tratamento do BMN com I¹³¹, previamente estimulado, ou não
com o rhTSH, foi avaliado quanto a efetividade e segurança na redução do
VT. O principal método utilizado nesta avaliação foi a RM da região cervical,
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realizada em distintas ocasiões durante o estudo, que teve a duração total
de um ano. Além disso, avaliamos eventuais efeitos colaterais ocorridos ao
longo do estudo, através de avaliações clínicas, dosagens hormonais e de
anticorpos anti- tiroidianos.

DESENHO

D - 30
RM
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Av.
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D7
RM
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Av.
Clinica
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D 90
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Lab.
RM

D 360
Av. Clin
Lab.
RM
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D: dia
AV: Avaliação
RM: Ressonância Magnética
Cap: Captação do I¹³¹
Lab: Dosagens de T3 total, T4 livre,TSH, ATPO, AATG, TRAB

Figura 1 - Organograma representando o desenho do estudo, relacionando
os procedimentos e o tempo de sua realização
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Pacientes

Participaram do estudo 30 pacientes portadores de BMN (25 mulheres
e 5 homens; 62 ± 7 anos; variação 42 - 74 anos). Os pacientes foram
atendidos no IDEM (Instituto de Diabetes e Endocrinologia de Maringá) no
período de julho de 2005 a julho de 2007.
Os pacientes foram submetidos a exame clínico e US para
confirmação do diagnóstico de BMN. Todos foram submetidos à punção
aspirativa dos nódulos dominantes e suspeitos. Estudo citológico afastou
malignidade em todos os participantes. Após a terapia, os pacientes foram
submetidos a novas avaliações clínicas, nos dias 3, 10, 30, 90, 180 e 360.
Previamente ao estudo, 7 pacientes apresentavam hipertiroidismo,
sendo 6 deles com hipertiroidismo subclínico (níveis de TSH suprimidos menores que 0,01 um/L e T4 L dentro da normalidade – entre 0,81 –
1,85 ng/dl); 2 destes pertenciam ao grupo I e 4 ao grupo II. Um paciente
pertencente ao grupo controle (placebo) tinha hipertiroidismo clínico (níveis
elevados de T4L e supresso de TSH). Este paciente estava sendo tratado
previamente com metimazol e esta droga foi suspensa duas semanas antes
da administração do I¹³¹. Todos os indivíduos foram orientados a seguir uma
dieta pobre em iodo por duas semanas prévias à realização do tratamento,
bem como evitar o uso de substâncias que poderiam incrementar
inadvertidamente a concentração de iodo no organismo (Anexo 4). Contudo,
não foi realizada medida sistemática da iodúria, pois a população estudada
confirmou

aderência

rigorosa

ao

preparo

fornecido.

Os

sintomas
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compressivos como dificuldade respiratória estavam presentes na avaliação
clínica basal em 4 pacientes do grupo I, 2 do grupo II e 3 do grupo controle.
As queixas estéticas também foram freqüentes (5 pacientes no grupo I, 2 no
grupo II e 3 no grupo controle - Tabela 1).
O estudo foi aprovado pela Comissão de Ética para Análise de Projetos
de Pesquisa (CAPPesq) do Hospital das Clínicas e da Faculdade de Medicina
da Universidade de São Paulo (Anexo 3). Todos os participantes assinaram
uma carta de consentimento livre e esclarecida (Anexo 1).

Tabela 1: Características basais dos pacientes
Grupo I

Grupo II

(rhTSH
0,1 mg)
Mulheres (n)
Homens (n)

Valor p

(rhTSH
0,01 mg)

Grupo
controle
(placebo)

8

9

8

N.A

2

1

2

N.A

64,7 (44-74)

61,0 (49-72)

57,9(43-72)

0,890

0

0

1

117,2 ± 98,0

68,2 ± 27,3

83,7 ± 23,7

0,270

Captação 24h (%)**

25,3 ± 17,2

25,0 ± 9,1

18,2 ± 11,6

0,403

TSH (mU/L)**

0,71±0,54

0,43±0,56

0,76±0,71

0,404

T4 Livre (ng/dl)**

1,24±0,40

1,23±0,33

1,23±0,71

0,944

Idade (anos)*
Metimazol
VT(volume tiroidiano-ml)*

T3 total (ng/dl)**

154,74±31,0 148,14±41,1 139,72±42,7

0,687

Hipertiroidismo sub-clínico

2

4

0

N.A

Hipertiroidismo clínico

0

0

1

N.A

Sintomas Compressivos

4

2

3

N.A

Queixas Estéticas

5

2

3

N.A

* valores medianos com os intervalos entre parênteses
** valores médios ± desvio padrão
N.A – não aplicável

Métodos

4.1.3

30

Critérios de inclusão

•

Pacientes portadores de BMN, diagnosticados através do exame
clínico e US

•

Função tiroidiana normal ou hipertiroidismo subclínico (níveis de
TSH reduzidos e T4L dentro da normalidade)

•

Hipertiroidismo clínico tratado previamente, de forma adequada,
com droga anti tiroidiana

•

Idade superior a 40 anos

•

BMN com volume superior a 40 ml

•

Ausência de cardiopatia severa, diabetes descompensado,
hepatopatia ou insuficiência renal

•

4.1.4

Assinatura do termo de consentimento livre e esclarecido

Critérios de exclusão

•

Pacientes submetidos previamente à cirurgia ou radioiodoterapia

•

Uso de amiodarona ou contrastes iodados nos últimos 12 meses

•

História recente de alcoolismo ou uso de drogas ilícitas

•

Gestação ou paciente em período de lactação

•

Diagnóstico de doença psiquiátrica grave

•

Avaliação citológica positiva para malignidade
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4.2.1

Exames laboratoriais

Foram realizadas coletas sanguíneas para análises hormonais de T3
total (DPC- Diagnostics Products Corporation – Los Angeles, USA; valores
de referência 80-214 ng/dl; sensibilidade 19 ng/dl), T4 livre (T4L–DPCDiagnostics Products Corporation – Los Angeles, USA; valores de referência
0,81-1,85; sensibilidade 0,40 ng/dl) e TSH (DPC- Diagnostics Products
Corporation – Los Angeles, USA; valores de referência 0,4-4,0 mU/L,
sensibilidade 0,004 mU/L)

nos dias 0, 3, 10, 30, 90, 180 e 360 dias.

Medimos os anticorpos anti-receptor do TSH (TRAB- radioimunoensaio,
DPC Diagnostics Products Corporation – Los Angeles, USA; valores de
referência inferior a 10 U/L, sensibilidade 0,4 U/L), anti-tireoperoxidase
(ATPO- Quimioluminescência DPC Diagnostics Products Corporation – Los
Angeles, USA; valores de referência; inferior a 35 UI/ml, sensibilidade
5 UI/ml)

e

anti-tireoglobulina

–

(AATG-

enzima-imunoensaio

DPC

Diagnostics Products Corporation – Los Angeles, USA; valores de referência
< 40 U/ml, sensibilidade 2,0 U/ml). As medidas destes anticorpos foram
realizadas nos dias 0, 90, 180 e 360.
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Determinação do volume tiroidiano e da menor área transversal
seccional da traquéia (MATT)

O volume tiroidiano foi medido por meio da Ressonância Magnética
(RM Signa GE, 1,5 Tesla, Milwalkee, Mi-USA), com cortes axiais, coronais
e sagitais em imagens pesadas em T1, utilizando-se bobina de pescoço.
Os cortes tinham uma espessura de 0,5 mm, a superfície tiroidiana em
cada corte foi desenhada manualmente e a área tiroidiana foi calculada
através de programa próprio e proprietário do fabricante. Para obter o
volume tiroidiano multiplicou-se a soma das áreas das superfícies
tiroidianas de cada corte, pela soma da espessura dos cortes e dos
espaços entre os cortes (0,4 mm entre cada corte). O volume tiroidiano é
uma média das medidas obtidas nos três planos. A precisão da medida do
volume tiroidiano utilizando este método é bastante alta, com um
coeficiente de variação intra-observador 2,0±2,2% e inter-observador de
4,1±2,2% (60). A menor área transversal seccional da traquéia (MATT),
cuja medida nos informa sobre o grau da compressão traqueal, foi
determinada pelo desenho manual do contorno externo da menor área
traqueal observada em imagens transversais pesadas em T1. Essas
avaliações pela RM foram realizadas 30 dias antes do procedimento
terapêutico e após 2 , 7, 180 e 360 dias.
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Figura 2 - Corte axial cervical de RM ponderada em T1 demonstrando
presença de BMN volumoso associado a importante desvio traqueal e MATT
reduzida (mm²)

Figura 3 - Corte axial cervical de RM em paciente portador de BMN,
demonstrando os limites glandulares desenhados manualmente
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Medidas da captação de I¹³¹ e cintilografia tiroidiana

Os pacientes foram submetidos a uma cintilografia prévia com dose
traçadora de 50 uCi de I¹³¹ e medida da captação em 24 horas, 30 dias
antes do procedimento terapêutico e 24 horas após a administração do
rhTSH nos grupos I e II e no grupo controle. As imagens cintilográficas
foram adquiridas numa câmara de cintilação Elscint (Haifa, Israel), modelo
Hélix e as captações de 24 horas após a dose de I¹³¹ foram realizadas em
instrumento equipado com sonda externa da marca Nuclear Chicago,
modelo PHODOT. Cada ampola de rhTSH contendo 0,9 mg do substrato
ativo (Thyrogen ®Genzyme Corp; Cambridge, MA, USA) foi reconstituída
com 1,2 ml de água estéril e 1 ml desta solução foi adicionada a 9 ml de
solução salina isotônica, fornecendo uma solução de 10 ml com uma
concentração de 0,1 mg/ml de rhTSH. Um ml desta solução foi injetada
intramuscularmente no grupo I e 0,1 ml desta mesma solução, foi
adicionada a outros 0,9 ml de solução salina isotônica, perfazendo uma
solução de 1 ml, contendo 0,01 mg de rhTSH. Esta solução foi fornecida
aos participantes do grupo II. Nos pacientes pertencentes ao grupo
controle foi empregado 1 ml de soro fisiológico.

4.2.4

Terapia com I131

Após o procedimento diagnóstico e medida da captação de 24
horas, todos os pacientes receberam dose terapêutica de I¹³¹ (30 mCi).
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Esta atividade foi adotada para podermos realiza o tratamento ambulatorial
em todos os pacientes, em conformidade com as normas da Comissão
Nacional de Energia Nuclear (CNEN). Após o tratamento todos os
pacientes foram orientados quanto aos cuidados domiciliares relacionados
à proteção radiológica.

5 Ética
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Nosso projeto de pesquisa foi encaminhado à Comissão de Ética para
análises de Projetos de Pesquisa (CAPpesq) em junho de 2005, tendo sido
aprovado em agosto do mesmo ano. O termo de consentimento livre e
esclarecido (Anexo 1) foi redigido segundo recomendações da Resolução
196 de 10 de outubro de 1996 do Conselho Nacional de Saúde e foi
assinado por todos os participantes da pesquisa, após explanação e
esclarecimentos realizados individualmente.

6 Estatística

Estatística

39

Todas as variáveis do estudo foram expressas em médias e desvios
padrões. A avaliação da normalidade das variáveis foi realizada pelo teste
de Shapiro-Wilks. Para variáveis que não tiveram rejeição da hipótese de
normalidade, a comparação entre os grupos e entre os momentos de
avaliação se deu por meio da análise de variância com medidas repetidas.
No caso de rejeição da hipótese de igualdade das médias dos três grupos,
considerou-se o teste LSD para as comparações múltiplas. Para variáveis
que tiveram rejeição da hipótese de normalidade, as comparações entre os
grupos foi feita em cada um dos momentos de avaliação considerando-se o
teste não-paramétrico de Kruskal-Wallis. No caso da rejeição da hipótese de
igualdade de resultados nos três grupos, estes foram comparados dois a
dois pelo teste não-paramétrico de Mann-Whitney. Dentro de cada grupo,
para a comparação de cada um dos momentos, com o momento basal,
considerou-se o teste não-paramétrico de Wilcoxon. Quando da comparação
entre os grupos em relação à variação percentual ocorrida entre o prétratamento e um particular momento, considerou-se a análise de covariância
tendo como co-variável o resultado da variável na avaliação pré-tratamento.
Para as variáveis de natureza dicotômica, os grupos foram comparados
ajustando-se um modelo de regressão logística. Valores de p<0,05
indicaram significância. Nos testes não-paramétricos para comparações
múltiplas, o valor de p foi ajustado pelo procedimento de Bonferroni
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Avaliação da
Normalidade
(Shapiro-Wilks)

Não rejeição:
Anova

Não rejeição:
médias iguais

Rejeição:LSD

Rejeição:
Kruskal-Wallis

Não rejeição:
Médias iguais

Rejeição:
Mann-Whitney

Figura 4 - Organograma representando os testes estatísticos utilizados no
estudo

7 Resultados
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Efeito da administração do I¹³¹ e rhTSH em diferentes
doses sobre o volume do bócio multinodular após 6 e
12 meses

O volume tiroidiano inicial foi de 117,2 ± 97,9 ml, no grupo I, 68,1 ± 27,3
ml no grupo II e 83,7 ± 27,7 ml no grupo controle, não havendo diferença
estatística entre eles (p=0,272 - Gráfico 1). Após 6 meses da terapia, o grupo I
apresentou volume glandular de 90,2 ± 90,9 ml, redução de 30,4 ± 16,5%
(p=0,001) em relação ao volume basal. Nesta fase do estudo o VT no grupo II
era 53,9 ± 26,8 ml, indicando redução de 22,6 ± 14,5% (p=0,01). No grupo
controle a redução do VT foi de 5 ± 14,6%, com um volume de 78,7 ± 26,0 ml
(p=0,235). Não houve diferença significante do VT entre os grupos I e II, nesta
fase do estudo (p=0,243); porém, ambos apresentaram redução superior ao
observado no grupo controle

(grupo I x placebo = p< 0,001 e grupo II x

placebo = p< 0,01). Aos 12 meses o VT no grupo I era de 77,4 ± 75,6 ml,
redução de 39,3 ± 16,9 % (p=0,001), de 40,4 ± 23,6 ml no grupo II, redução
de 38,8 ± 24,4% (p=0,001) e de 61,3 ± 21,0 ml no grupo controle, redução de
23,4 ± 23,6% (p=0,01); Neste período não se observou diferença estatística
na redução do VT entre os grupos (p=0,205 - Gráfico 2). Os dados
individualizados do VT dos pacientes em seus respectivos grupos, nas
diferentes fases do estudo, são inseridos nas tabelas 2, 3 e 4.
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Gráficos 1 e 2: VT medido pela RM, nos diferentes grupos, medidas
realizadas no basal, D180 e D360 . O gráfico 1 apresenta o VT em termos
absolutos e o gráfico 2 a redução do VT em %. Após 6 meses os grupos I
(0,1 mg) e II (0,01 mg) apresentaram significativa redução do VT em relação
ao basal ( p=0,001 e 0,01 respectivamente) enquanto o grupo controle não
obteve redução volumétrica (p=0,235). Aos 12 meses a redução do VT era
significativa em todos os grupos em relação ao basal, mas não mais
significativa entre eles (p=0,205).
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Gráfico 1
Volume Tiroidiano medido pela RM Basal, 180 e 360 dias
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Tabela 2: Dados basais e após o tratamento do VT do grupo I
Grupo I

Idade
( anos)

VT (ml)**

VT( ml)**

VT (ml)**

VT (ml)**

VT (ml)**

Basal

Dia 2

Dia 7

Dia 180

Dia 360

1

71

138,9

145,4

142,7

97,2

72,3

2

62

86,9

87,6

83,3

68,5

62,4

3

72

210,6

195,4

196,6

188,3

163,8

4

73

57,5

56,2

52,5

30,9

28,0

5

59

50,9

49,3

45,9

33,1

28,0

6

61

72,4

68,4

66,4

30,6

20,5

7

44

42,2

43,1

43,9

20,8

20,5

8

62

351,5

343,9

346,9

304,7

249,5

9

69

120,6

121,1

108,5

94,2

100,3

10

74

41,1

40,5

42,8

34,0

29,1

64,7 ±
9,1

117,2 ±
98,0

115,0 ±
95,0

112,9 ±
96,3

90,2 ±
90,9

77,4 ±
75,6

Média ±
DP

** Medida através da RM
B – Basal
P.E – Pós-estímulo
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Tabela 3: Dados basais e após o tratamento do VT do grupo II
Grupo II

Idade

VT(ml)**

VT(ml)**

VT(ml)**

VT(ml)**

VT( ml)**

(anos)

Basal

Dia 2

Dia 7

Dia 180

Dia 360

1

68

64,0

63,3

68,8

56,6

50,6

2

57

53,2

62,3

63,2

23,6

22,4

3

64

85,0

104,3

76,7

72,6

73,0

4

67

48,3

49,8

51,3

37,7

28,0

5

62

66,6

68,1

64,6

41,4

19,0

6

53

98,5

98,9

102,4

94,7

89,2

7

49

42,4

37,3

38,7

32,9

26,8

8

72

126,9

120,8

121,7

101,3

24,4

9

66

47,2

47,1

48,4

37,5

30,7

10

52

49,7

48,0

47,9

40,8

39,7

61 ± 7,8

68,2 ±
27,3

70,0 ±
28,2

68,3 ±
26,0

53,9 ±
26,8

40,4 ±
23,6

Média ±
DP

** Medida através da RM
B – Basal
P.E – Pós-estímulo
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Tabela 4: Dados basais e após o tratamento do VT do grupo Controle
Grupo

Idade
(anos)

VT (ml)

VT (ml)

VT (ml)

VT (ml)

VT (ml)

Basal

Dia 2

Dia 7

Dia 180

Dia 360

1

68

112,7

116,9

117,0

103,9

73,9

2

72

48,2

52,2

52,5

51,3

45,6

3

64

101,3

104,6

106,3

110,7

106,7

4

33

59,3

61,6

61,7

63,9

54,3

5

42

80,5

86

88,1

68,8

62,4

6

68

111,4

106,9

109,5

110,5

54,7

7

69

56,1

55,9

56,6

56,5

53,9

8

51

66,4

70,0

68,l

42,7

25,8

9

56

73,1

80,6

81,9

76,7

69,6

10

56

128

131,9

130,5

102,0

66,6

57,9 ±
12,9

83,7 ±
23,7

86,6 ±
27,4

87,3 ±
27,4

78,7 ±
26,0

61,3 ±
21,0

Controle

Média ±
DP

** Medida através da RM
B – Basal
P.E – Pós-estímulo

Resultados

7.2

48

Efeito da administração do rhTSH em diferentes doses
sobre a captação de 24 horas do I131 nos três grupos de
estudo.

Após dose traçadora de I¹³¹ e estímulo prévio com rhTSH, a captação
no grupo I passou de 25,3 ± 17,2 % para 42,4 ± 11,3 % (acréscimo de 67,5%
- p< 0,001), e no grupo II, a captação elevou-se de 25,0 ± 9,1 % para 41,5 ±
13,0 % (acréscimo de 66% - p<0,001). No grupo controle não se observou
variação no valor de captação de 24 horas do I¹³¹ (18,2 ± 11,6 % para 20,8 ±
9,4% - acréscimo de 14,2% - p=0,403 - Gráfico 3). Não houve diferença
significativa entre os grupos que utilizaram o rhTSH (p=0,862). O incremento
nos níveis de captação após o rhTSH foi mais evidente nos indivíduos com
baixos níveis de captação basal (Gráfico 4). O padrão de concentração do
I¹³¹ tornou-se mais homogêneo após o estímulo com rhTSH, principalmente
no grupo I (Figura 5).
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Gráfico 3: Medidas da captação do I¹³¹ em 24 horas após estímulo com
rhTSH, no grupo I (0,1 mg), grupo II (0,01 mg), comparadas com o grupo
controle (placebo). Houve significativo incremento nos grupos I e II (p=0,001)
em relação ao basal, porém sem diferenças entre eles (p=0,862). O grupo
controle não apresentou modificação ( p=0,403)
Captação do I¹³¹ basal e 24 horas após estímulo do rhTSH
Média; média ± dp

6
5
4
Cap
% 3

2
Após
Estímulo

1

Basa

0

Grupo I
(0,1 mg)

Grupo II
(0,01 mg)

Grupo Controle

Resultados

Basal

50

Pós rhTSH
0,1 mg

Figura 5 - Exemplo de cintilografia planar tiroidiana de paciente do grupo I
em estudo basal e após estímulo com 0,1 mg de rhTSH, demontrando uma
maior homogenização na distribuição do I¹³¹
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após estímulos do

) na dose de 0,1 mg (grupo I), 0,01 mg (grupo II) e placebo (grupo

controle) em cada paciente, nos 3 grupos de estudo

Captação do I¹³¹ basal e após rhTSH
individualizado
80
70
60
Basal

50

Pós

CAP40
%
30
20
10
0
Grupo I
0,1 mg

Grupo II
0,01 mg

Grupo Controle
(placebo)
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Efeito do I¹³¹ com auxílio do rhTSH, em diferentes
doses, “versus” I¹³¹ e placebo, sobre a menor área
transversal seccional da traquéia (MATT), medida
através da RM, na fase inicial (dia 2 e 7) e tardia do
estudo (dia 180 e 360)

A MATT prévia ao procedimento terapêutico, foi de 107 ± 52 mm² no
grupo I, 140 ± 24 mm² no grupo II e 123 ± 37 mm² no grupo controle. Não
houve diferença estatística entre os grupos (p=0,751). Após o procedimento
terapêutico, não houve alteração significativa entre os grupos no segundo
dia (D2) - p=0,646), bem como no sétimo dia (D7 - p=0,590). A estabilidade
na medida da MATT manteve-se em todos os grupos aos 180 dias (D180),
não havendo diferença entre eles (p=0,552). Este achado repetiu-se aos 360
dias (D360) - p=0,116 - Gráfico 5). Não houve diferença da MATT dentro de
cada grupo em nenhum dos momentos do estudo (grupo I - p=0,701; grupo II
- p= 0,594; grupo controle - p= 0,419). Ao final do estudo, apesar de não
haver diferença estatística entre os grupos, no grupo I observou-se um
acréscimo da MATT de 18,5 ± 35,6 %, enquanto no grupo II e controle houve
um decréscimo de -2,5 ± 20,2 e - 6,8 ± 16,1 %, respectivamente (p= 0,07 Tabela 5 ).
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Gráfico 5: Medida da menor área transversal seccional da traquéia (MATT),
realizada através da RM, nos diferentes grupos, ao longo do estudo (D2, D7,
D180 e D360). Observa-se estabilidade desta variável em todos os grupos,
nos diversos momentos medidos durante o estudo
Menor area transversal da traquéia (MATT)
Média ± dp

200
180
160
140
MATT
mm² 120

100
80

Basal
D2

60

D7
D180

40
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Grupo II

Grupo Controle

D360
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Tabela 5: Diferença percentual da MATT (mm²), medida através da RM,
após a realização da terapia actínica nos diversos grupos do estudo,
comparando os diferentes momentos (D2, D7, D180 e D360) em relação às
medidas basais
MATT

Grupo

Média
(%)

DP

Mediana
(%)

Mínimo
(%)

Maximo
(%)

Diferença I
B – D2

8,46

19,13

10,88

-29,69

43,66

II

-6,22

16,69

-7,30

-29,81

23,73

C

-5,35

9,03

-5,59

-21,95

7,32

Diferença I
B – D7

2,08

17,13

1,85

-25,00

36,59

II

-6,75

16,40

-11,94

-27,82

22,88

C

-1,45

14,13

0,42

-27,27

18,00

Diferença I
B - D180

12,99

30,61

8,48

-21,64

88,73

II

-3,74

17,34

-5,36

-31,25

25,77

C

-4,72

10,21

-4,74

-21,83

12,20

Diferença I
B – D360

18,52

35,68

26,28

-35,67

58,54

II

-2,52

20,23

-6,89

-22,08

44,33

C

-6,85

16,13

-5,76

-36,27

13,64

Valor
de p*

0,078

0,470

0,129

0,076

Resultados

7.4

55

Efeito da administração do I¹³¹ e rhTSH em diferentes
doses “versus” I¹³¹ e placebo, sobre o VT aos 2 e 7 dias
após o procedimento terapêutico.

O estímulo do rhTSH e I¹³¹ não alterou de forma significativa o VT
nos grupos I, II e controle no segundo dia após o procedimento (grupo I 115,0 ± 95,0 ml; grupo II - 69,9 ± 28,2 ml; 86,66 ± 27,4 ml - Gráfico 6),
correspondendo a um decréscimo volumétrico de 1,3 ± 3,5% no grupo I, um
acréscimo de 2,4 ± 10,2% no grupo II e um acréscimo volumétrico de 4% ±
4,1% no grupo controle, sem diferença estatística entre os grupos (p=0,272 Gráfico 6). No dia 7 (D7) o VT no grupo I foi de 112,9 ± 96,3 ml, no grupo II
68,37 ± 26,0 ml e no grupo controle 87,2 ± 27,4 ml, correspondendo a um
decréscimo volumétrico de 3,8% ± 5,7 no grupo I, em relação ao volume
basal. No grupo II e controle, o acréscimo foi de 0,9 ± 8,6% e 4,8 ± 4,2%,
respectivamente, havendo neste tempo uma significância estatística entre os
grupos (p=0,03 - Gráfico 9).
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Gráfico 6: VT medido pela RM, nos diferentes grupos, avaliações realizadas
no basal, D2 e D7. Em D2 não houve mudança significativa do VT em
relação ao basal em nenhum dos grupos (p=0,272). Em D7 houve um
discreto acréscimo do VT no grupo controle (4,8 ± 4,2%) em relação aos
demais grupos (p=0,03)
VT medido por RM Basal, 2 e 7 dias
Média± dp, VT mínimos e máximos

260
220
180
VT 140
(ml)
100

60
Pré
D2
D7

20
-20 Grupo I

Grupo II

Grupo Controle

Resultados

7.5

57

Efeito da administração do rhTSH em diferentes doses
e I¹³¹, versus I¹³¹ e placebo, sobre os níveis de T3 total,
T4 livre, TSH e evolução clínica a curto e longo prazo
dos pacientes

A função tiroidiana foi similar entre os grupos de estudo no período
basal, com níveis semelhantes de TSH médio (p=0,404), T4 livre (p=0,944) e
T3 total (p=0,657 – Gráficos 7, 8 e 9). Após o procedimento terapêutico
houve uma elevação dos níveis dos hormônios tiroidianos nos primeiros 30
dias, com conseqüente redução dos níveis de TSH, de forma significativa no
grupo I (p=0,05) e controle (p=0,01). No grupo II o declínio do TSH foi menor
e não significativo (p=0,280). A elevação do T4 livre foi maior no grupo
controle e significativa em relação aos grupos que utilizaram o rhTSH
(p=0,01 - Gráfico 8). Os níveis de T3 total elevaram-se nos três grupos de
maneira significativa em relação aos níveis basais (p=0,001), entretanto sem
diferença estatística entre eles (p=0,801 - Gráfico 9).
Sintomas e sinais de tireotoxicose, com desconforto cervical, quadro
clínico compatível com tiroidite actínica, foi apresentado por 3 pacientes, um
em cada grupo. Propranolol (80mg/d) foi prescrito por 30 dias e antiinflamatórios não hormonais, por 15 dias, com resolução adequada em todos
os casos (Tabela 6).
Após 90 dias da terapia, hipotiroidismo desenvolveu-se em 3 pacientes
do grupo I, 3 pacientes do grupo II e 2 pacientes do grupo controle.
A L-tiroxina foi utilizada nestes pacientes em dose substitutiva (Tabela 6).
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Após 360 dias houve significativa melhora dos sintomas compressivos
em todos os grupos. Apenas 1 paciente do grupo I, portador de BMN
volumoso (351 ml), apesar da significativa redução do bócio (249 ml) e
melhora dos sintomas compressivos e estéticos, permanecia com um bócio
volumoso e foi encaminhada para uma nova dose terapêutica. Nos grupos II
e placebo, um paciente de cada grupo não teve uma redução significativa do
VT e dos sintomas compressivos, mas optaram por aguardar mais um ano
antes de nova abordagem terapêutica. Todos os demais com sintomas
compressivos inicialmente, relataram melhora e demonstraram satisfação
com o resultado, indicando um índice de satisfação de 90% com o
procedimento (Tabela 6).
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Gráfico 7: Níveis de TSH em mU/L nos diferentes momentos do estudo,
para cada um dos grupos. Observa-se redução dos níveis de TSH após o
I¹³¹, atingindo um nadir aos 30 dias, sendo isto significativo para os grupos I
(p=0,05) e controle (p=0,01). A partir desta fase do estudo (D30), elevam-se
os níveis de TSH, atingindo um pico ao final do estudo (D360), sendo
significativo em relação ao basal (p=0,007), porém sem diferença entre eles
(p=0,842)
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Gráfico 8: Níveis de T4 livre nos diferentes momentos do estudo, para cada
um dos grupos. Houve elevação significativa no grupo controle aos 10 e 30
dias em relação ao grupo I e II (respectivamente, p=0,01 e 0,001).
Nas medidas posteriores não foram observadas diferenças significativas
entre os grupos.(90 dias – p=0,181; 180 dias – p=0,489 e 360 dias –
p=0,404)

Média; média ± dp
4,0
3,5
3,0
2,5
T4L
ng/dl 2,0

1,5
1,0
0,5
0,0

Grupo I
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T4L_3
T4L_10
T4L_30
T4L_90
T4L_180
T4L_360
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Gráfico 9: Níveis de T3 total em ng/dl nos diferentes momentos do estudo,
para cada um dos grupos. Observa-se um acréscimo aos 3 dias no grupo I e
II em relação ao controle (p=0,02). A partir disto a elevação ocorre em todos
os grupos, atingindo um pico aos 30 dias, porém inexistindo diferença
estatística (p=0,801). Após os 90 dias os níveis de T3 total permaneceram
dentro da normalidade, porém discretamente mais elevados no grupo I que
nos demais (90 dias – p=0,005; 180 dias – p=0,08 e 360 dias – p= 0,04)
Níveis de T3 total nos diferentes momentos do estudo
Média; média ± dp

340
300
260
T3
ng/dl

220
180
140
100
60

Grupo I

Grupo II

Grupo Controle

Basal
D3
D10
D30
D90
D180
D360

Tabela 6: Número de pacientes que desenvolveram tiroidite actínica em D3
a D10,

hipotiroidismo

e permanência de queixas estéticas e sintomas

compressivos em D360, nos diferentes grupos
Grupo I

Grupo II

Grupo controle

Tiroidite actínica

1

1

1

Hipotiroidismo

3

3

2

Queixas estéticas

1

1

1

Sintomas compressivos

1

0

0
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Efeito da administração de diferentes doses de rhTSH
“versus” placebo, no tratamento com I¹³¹ sobre os
níveis de anticorpos anti-tiroidianos.

Na avaliação basal de anticorpos anti-tiroidianos, não houve diferença
estatística entre os grupos para o ATPO e AATG (Tabela 8). Um paciente
do grupo II tinha títulos elevados de TRAB na pré-avaliação, sendo o mesmo
portador de hipertiroidismo subclínico. Aos 90 e 180 dias houve elevação
nos títulos de ATPO e AATG nos pacientes que tinham estes anticorpos
previamente positivos; No grupo I dois novos pacientes tiveram elevação do
ATPO aos 90 dias. Aos 180 dias observou-se o pico de ATPO na maioria
dos pacientes. Contudo não houve diferença estatística entre os grupos para
este anticorpo nem aos 90 ou aos 180 dias. Achado similar foi observado
nos níveis de AATG nestes tempos do estudo. Aos 180 dias nenhum
paciente tinha titulação positiva para TRAB (Tabela 7).
Após 1 ano havia um maior número de pacientes com títulos positivos
de ATPO no grupo I em relação aos demais, sendo este achado significativo
em relação grupo controle (grupo I x controle – p=0,03- Tabela 8).
Em relação aos níveis de AATG não havia diferença entre os grupos.
Em todo o estudo apenas um novo paciente (grupo II) desenvolveu títulos
positivos de TRAB (360 dias), porém o mesmo estava em hipotiroidismo e
tinha títulos elevados de ATPO; o paciente inicial do grupo II que tinha TRAB
elevado, teve seus títulos reduzidos a níveis normais durante o estudo.
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Tabela 7: Incidência de pacientes com títulos positivos de anticorpos antitiroidianos nos distintos tempos do estudo

AATG

ATPO

TRAb

D0

D90

D180

D360

I

3

4

4

3

II

2

2

3

2

controle

1

2

2

1

I

3

5

5

5

II

1

1

1

1

controle

3

3

3

3

I

0

0

0

0

II

1

0

0

1

controle

0

0

0

0

Tabela 8: Apresentados os valores de p para D0 e D360, comparando os
grupos dois a dois, das variáveis ATPO e AATG
ATPO (D0)
I x II

Valor de p*
0,474

ATPO (D360 )

Valor de p*

I x II

0,141

I x Controle

1

I x Controle

0,033

II x Controle

0,476

II x Controle

1

AATG (D0)

Valor de p*

I x II

1

AATG (D360)
I x II

Valor de p*
0,582

I x Controle

0,582

I x Controle

1

II x Controle

1

II x Controle

1

(*) Teste exato de Fisher, p<0,05
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Correlação entre a redução do VT após 12 meses do
tratamento e a atividade efetiva administrada do I¹³¹ nos
diferentes grupos

Atividade efetiva da radiação foi definida como uma atividade fixa de
I¹³¹ (30mCi) dividida pelo volume tiroidiano basal e corrigido pelo nível de
captação após o estímulo do rhTSH (grupos I e II) e placebo (grupo
controle). Esta atividade não se correlacionou com a redução do VT após 12
meses em nenhum dos grupos (grupo I – coeficiente de correlação = 0,328;
p=0,355; grupo II – coeficiente de correlação = 0,228; p=0,527 e grupo
controle – coeficiente de correlação = -0,182; p=0,640 - Gráficos 10, 11 e 12).
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Gráfico 10: Redução do VT após 12 meses e a dose efetiva administrada de
I¹³¹ no grupo I. (Coeficiente de correlação de Pearson r = 0,328 e p=0,355)
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Gráfico 11: Redução do VT após 12 meses e a dose efetiva administrada de
I¹³¹ no grupo II. (Coeficiente de correlação de Pearson r= 0,228 e p=0,527)
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Gráfico 12: Redução do VT após 12 meses e a dose efetiva administrada de
I¹³¹ no grupo controle. (Coeficiente de correlação de Pearson r= -0,182 e
p=0,640)
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e

imunológicas, decorrentes da radioiodoterapia ambulatorial com dose fixa de
I¹³¹ ,estimulada ou não pelo rhTSH em diferentes doses. Sabe-se que pode
ocorrer um discreto aumento do volume tiroidiano nos primeiros dias após a
realização da radioiodoterapia (13). O rhTSH pode também provocar um
aumento glandular, fenômeno comprovado em indivíduos normais, quando
submetidos a uma dose de 0,9 mg (14) e em portadores de BMN, utilizando-se
uma dose de 0,3 mg (15). É importante estabelecer se o estímulo prévio do
rhTSH

ao

I¹³¹

aumenta

o

risco

deste

procedimento

terapêutico,

principalmente em portadores de BMN volumosos, com redução da luz
traqueal causado pelo efeito compressivo do bócio. Dois trabalhos
controlados avaliaram este risco, através da medida da MATT e VT pela RM
realizada após 7 dias do I¹³¹ com estímulo de rhTSH (11,94). O primeiro
estudo utilizou doses consideradas pequenas de rhTSH (0,01 e 0,03 mg) e
concluiu não haver aumento do VT ou redução da MATT na fase inicial do
procedimento (11). O segundo estudo publicado recentemente (94), utilizou
uma dose maior do rhTSH (0,3 mg) e não observou alteração da MATT
medida 7 dias após a terapia. A crítica na conclusão de ambos os trabalhos,
decorre do fato que Nielsen et al. demonstraram que o aumento do VT
ocorre precocemente, já nas primeiras 24 a 48 horas e que aos 7 dias este
incremento volumétrico não poderia ser detectado (14,15). Procurando
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responder a esta pergunta, medimos o VT e MATT no segundo dia, após a
terapia, quando o possível aumento volumétrico do bócio é mais provável.
Nosso trabalho é o primeiro estudo controlado a realizar estas medidas
neste período. No presente estudo os grupos de pacientes que foram
submetidos ao estímulo com rhTSH não tiveram aumento do volume
tiroidiano nem no segundo ou sétimo dia de avaliação. O grupo controle, que
utilizou apenas o I¹³¹, teve um discreto aumento de 4% no sétimo dia.
Nenhum dos pacientes teve sintomas de desconforto respiratório, como
também não houve alteração da luz traqueal, avaliado através da RM.
Estes dados contrastam com os obtidos por Nielsen et al. (14,15) que
demonstrou um aumento agudo do volume tiroidiano decorrente do acúmulo
de líquidos intersticiais e intravasculares, após a infusão do rhTSH na dose
de 0,9 e 0,3 mg, respectivamente. Acreditamos que nossos pacientes não
apresentaram este fenômeno por terem utilizado uma dose menor do rhTSH
(0,1 e 0,01 mg).
Vários estudos têm demonstrado que a resposta tiroidiana ao
rhTSH é dose dependente, tanto em indivíduos normais (85) como em
portadores de BMN (84). A dose utilizada no presente estudo foi capaz de
elevar os níveis de captação, todavia os níveis séricos dos hormônios
tiroidianos permaneceram dentro da normalidade após 30 dias, na grande
maioria dos pacientes e não diferiu do grupo controle. Este resultado
concorda com o obtido por Huysman e col (9), quando utilizaram doses de
0,01 e 0,03 do rhTSH.
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A utilização isolada do I¹³¹ no tratamento dos pacientes portadores de
BMN tem proporcionado uma redução média no volume de 30 a 40% após
12 meses (6,7). A dose utilizada nestes trabalhos foi variável, tendo como
base o volume da glândula e o nível de captação do I131 em 24 horas.
Este último parâmetro mostrava-se reduzido em grande número de
pacientes, promovendo assim uma elevação na dose do I¹³¹, aumento dos
custos e possível redução da efetividade terapêutica (1,6).
O rhTSH tem sido utilizado como auxiliar no diagnóstico precoce de
recidivas do carcinoma diferenciado da tiróide desde a década de 90. Mais
recentemente foi comprovada sua eficiência na ablação de restos tiroidianos
pós-cirúrgicos, sem a necessidade da suspensão do hormônio tiroidiano e
conseqüente prevenção dos efeitos indesejáveis do hipotiroidismo (80,81).
Em portadores de BMN, o rhTSH eleva os níveis de captação,
promove uma redistribuição do I¹³¹ (9,10), além de permitir uma redução
na dose terapêutica (11). Em nosso estudo utilizamos a maior dose
ambulatorial de I131 permitida pelo órgão brasileiro regulador para uso
clínico e terapêutico de fontes radioativas não seladas (Comissão
Nacional de Energia Nuclear – CNEN). Com esta estratégia terapêutica
reduzimos os custos do procedimento relacionados à internação, e
aumentamos a chance de uma maior parcela de pacientes obterem
resposta satisfatória ao tratamento. Em nosso estudo anterior (12),
utilizamos 0,2 mg de rhTSH, em duas doses divididas de 0,1mg,
conseguindo redução do VT de 40% em 6 meses e 48% em 12 meses. O
procedimento mostrou-se seguro, apesar de um índice significativo de
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tiroidite actínica (33%) e hipotiroidismo tardio (70%) (12,89). Estes índices
de redução do VT e dos efeitos colaterais do procedimento foram também
observados por outros autores que utilizaram doses consideradas
elevadas de rhTSH (16,17). No presente estudo, obtivemos aos 180 dias,
redução do VT de 30,4 ± 16,5% no grupo I e de 22,6 ± 14,5% no grupo II,
não havendo diferença significativa entre os grupos (p=0,253). O grupo
controle apresentou redução de apenas 5 ± 14,6% nesta fase e esta foi
significativamente inferior aos grupos I e II (p<0,001). Após 1 ano do
tratamento com I¹³¹, o grupo I exibiu redução de 39,3 ± 16,9 %, enquanto
o grupo II mostrou redução de 38,8 ± 24,4% e o grupo controle de 23,4 ±
23,6 %. Em todos os grupos a redução foi significativa em relação ao
volume basal (p=0,001). Observou-se maior diminuição do VT nos grupos
que utilizaram rhTSH após 12 meses de tratamento, entretanto esta não
teve significância estatística (p=0,205). Os trabalhos atuais com tempo de
seguimento prolongado, concluíram que o rhTSH prévio ao I¹³¹ acelerou a
redução do volume do bócio, atingindo uma resposta máxima aos
12 meses, sendo 80% desta nos primeiros 6 meses (89,90). Após este
período a redução do VT entre os grupos que utilizaram o rhTSH
comparados

com

o

I¹³¹

isolado,

passa

a

ser

similar

(89,90).

Nossa amostra reduzida e a presença grupos heterogêneos pode ter
produzido um erro do tipo II (96) na redução do VT aos 12 meses.
Entretanto não podemos afastar que a ação isolada do I¹³¹, com tempo de
seguimento prolongado, poderá obter resultados similares àqueles sob
estímulo prévio com o rhTSH, porém com menor custo.
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Em nosso primeiro trabalho, onde utilizamos protocolo similar ao
atual, porém com duas doses de 0,1 mg de rhTSH (12), a redução VT
correlacionou-se positivamente com a atividade efetiva do I¹³¹ (r=0,676 e
p=0,002); Já Paz-filho et al.(95) utilizando dose única de rhTSH (0,1 mg) e a
mesma dose do I¹³¹ não observou correlação positiva (r=0,473 e p=0,055).
Nossos achados foram similares ao de Paz et al. para o grupo I, que utilizou
o mesmo protocolo (r=0,328 e p=0,355). Nos grupos II (0,01 mg rhTSH) e
grupo controle esta correlação foi inexistente (r=0,228 e p=0,527; -0,182 e
p=0,640, respectivamente). Apesar disto, o índice de redução do VT foi
satisfatório em todos os grupos, indicando que outros fatores além do nível
de captação de 24 horas do I¹³¹ e a atividade efetiva do I¹³¹ administrada
influenciaram neste resultado.
Bonnema et al.(94) demonstraram que em portadores de BMN
volumosos, a utilização prévia de 0,3 mg de rhTSH ao I¹³¹, produziu um
aumento da MATT, após 12 meses do tratamento, mais significativo que o
uso isolado deste radiofármaco. Em nosso estudo o grupo que utilizou uma
dose maior do rhTSH (0,1 mg) apresentou um acréscimo da MATT em
relação aos demais grupos, porém sem significância estatística (p=0,07).
Provavelmente se o número de participantes fosse maior esta tendência
seria confirmada.
A captação do I¹³¹ em 24 h praticamente dobrou em ambos os grupos
que utilizaram o rhTSH, não havendo diferença entre eles. Todos os
indivíduos foram submetidos previamente a uma dieta pobre. Este
procedimento não elevou a captação no grupo controle. Provavelmente o
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acréscimo na captação seria maior, se o I¹³¹ fosse administrado 24 horas
após o estímulo do rhTSH. Em nossos pacientes o I¹³¹ foi fornecido 2 horas
após a injeção daquele estímulo. O maior intervalo provavelmente
incrementaria a resposta do NIS (Na+/I- symporter) ao rhTSH, devido ao
aumento da expressão do NIS-RNA mensageiro, com conseqüente aumento
da captação do I¹³¹, atingindo um pico entre 24 e 72 h (85). O acréscimo na
captação foi maior nos indivíduos com menor nível de captação basal, em
conformidade com nosso trabalho anterior e com o observado por Huysmans
et al.(9,12). A explicação para este achado seria que indivíduos com menor
nível de captação basal poderiam ter níveis menores do TSH, em função da
existência de áreas nodulares autônomas, capazes de inibir a captação das
células tiroidianas peri-nodulares (84) e este fenômeno é revertido pelo
estímulo com o rhTSH. Ocorreu homogeneização na concentração do I131
em boa parte dos pacientes submetidos ao estímulo com rhTSH, sendo esta
mais evidente nos pacientes que utilizaram uma dose maior do rhTSH
(grupo I) e naqueles que tiveram um acréscimo mais importante no nível de
captação pós-estímulo. Este achado foi similar ao encontrado por
Niewlaat et al. (10).
Após

1

ano

do

tratamento

observou-se

aparecimento

de

hipotiroidismo em 3 pacientes do grupo I , 3 do grupo II e 2 pacientes no
grupo controle. Para comparação dos níveis de hipotiroidismo ocorridos em
nosso estudo, três outros empregaram doses similares de rhTSH e I¹³¹.
Niewlaat e cols. utilizaram 0,01 e 0,03 mg de rhTSH e dose de I¹³¹ calculada,
com média de 30 mCi. Neste estudo a incidência de hipotiroidismo foi de
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30% (11), similar ao encontrado em nosso estudo. Paz- Filho usando dose
de 0,1 mg de rhTSH e 30mCi de I¹³¹, observou ocorrência de 47% de
hipotiroidismo em 12 meses (89), índice discretamente superior ao nosso
resultado. Cubas ER et al, utilizou dose de rhTSH de 0,1 e 0,005 mg, sendo
também um estudo controlado com placebo e teve seguimento de 24 meses.
O índice de hipotiroidismo foi de 40% no grupo 0,1 mg, 30% no grupo 0,005
mg e 30% no grupo placebo (18), índices bastante similares aos observados
em nosso estudo. Os dados de Silva et al. (16), foram distintos dos nossos,
observando 64% de hipotiroidismo no grupo estimulado com rhTSH e 24%
no grupo controle, mas utilizando doses mais elevadas de rhTSH e I¹³¹.
Nossos resultados sugerem que doses baixas de rhTSH não aumentam a
incidência de hipotiroidismo após o I¹³¹ (dose fixa e ambulatorial) em relação
ao placebo.
Apenas 3 pacientes desenvolveram sintomas de tireotoxicose
desencadeados por uma provável tiroidite actínica, ocorrendo na mesma
proporção em todos os grupos. Foram de leve intensidade, observando-se
resposta clínica satisfatória ao uso de beta-bloqueadores e anti-inflamatórios
não hormonais.
A elevação nos níveis de T4 livre e T3 total, após a radioiodoterapia,
foi mais importante no grupo controle que nos grupos que utilizaram o
rhTSH. Isto ocorreu porque um paciente deste grupo era portador de
hipertiroidismo clínico e apesar do tratamento prévio com metimazol,
apresentou elevação significativa dos hormônios tiroidianos nos primeiros
trinta dias após o I¹³¹. Nos outros pacientes do estudo, os níveis de T4 livre
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e T3 total elevaram-se discretamente, contudo permaneceram dentro da
normalidade na maioria dos pacientes, sem diferença entre os grupos sob
estímulo do rhTSH e placebo. Nos pacientes que apresentavam
previamente

hipertiroidismo

subclínico,

a

elevação

dos

hormônios

tiroidianos foi apenas discretamente superior aos pacientes eutiroidianos,
novamente não existindo diferença entre os grupos.

Estes achados

aventam que o rhTSH, nas doses utilizadas em nosso estudo, não
aumentam a ocorrência de tireotoxicose após o I¹³¹. Como o encontro de
tireotoxicose clínica em nosso estudo foi bastante baixo, parece ser
desnecessário o uso de beta-bloqueadores de rotina quando se utilizam
atividades ambulatoriais de I¹³¹ e doses baixas de rhTSH.
As alterações imunológicas envolvendo os títulos de ATPO sugerem
que uma dose mais elevada de rhTSH pode suscitar uma resposta
imunológica mais intensa. Estes achados são discordantes dos obtidos por
Rubio et al. (92). Em relação aos títulos de AATG e TRAB observadas
durante todo o estudo, não houve diferenças significantes entre os grupos
que utilizaram rhTSH e o I¹³¹ isoladamente.
Nosso estudo tem algumas limitações. Apesar de ser um estudo
randomizado, nossa amostra é reduzida e não permite um poder estatístico
adequado. Houve uma importante heterogeneidade da amostra em relação
aos níveis de captação de I¹³¹, havendo pacientes com níveis elevados desta
variável que foram submetidos a estímulo prévio com rhTSH. O iodo urinário
não foi avaliado, fato que não nos permitiu analisar a aderência à dieta pobre
em iodo. A dose traçadora do I¹³¹ foi fornecida aos pacientes poucos
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momentos após o estímulo com rhTSH, o que potencialmente comprometeu
a elevação da captação deste radiofármaco.
Nossos dados e os resultados de outros grupos sugerem que
necessitamos de grupos bem controlados, randomizados e com número
grande de pacientes, para determinar se existe uma real vantagem no uso
prévio do rhTSH como preparo à radioiodoterapia no tratamento do BMN.

9 Conclusões

Conclusões

•

78

A utilização ambulatorial do I¹³¹ precedido do estímulo prévio do
rhTSH, em dose baixa (0,01 mg) e média (0,1 mg), obteve uma
redução do VT superior ao uso isolado do radiofármaco após 6
meses. Aos 12 meses manteve-se tendência de superioridade nos
grupos que utilizaram o rhTSH, porém sem significância estatística.

•

O I¹³¹ induziu a uma redução significativa do VT, um ano após
sua administração, em todos os grupos estudados, sem diferença
estatística entre os mesmos.

•

Apesar da redução do VT, não se observou mudança significativa
na medida da menor área transversal da traquéia (MATT) ao final
do estudo, em nenhum dos grupos.

•

O procedimento terapêutico, com ou sem estímulo do rhTSH em
diferentes doses, não induziu a alterações agudas do VT ou da
MATT, durante a primeira semana do estudo.

•

As alterações hormonais iniciais foram discretamente mais
significativas no grupo I e controle, sendo ao final do estudo
similares entre os grupos; já as alterações imunológicas
tiroidianas

desencadeadas

foram

discretas,

temporárias

e

assintomáticas entre os grupos. Houve um maior número de
pacientes com ATPO positivo ao final do estudo no grupo I que
nos demais.
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O rhTSH promoveu um significante aumento do nível de captação
do I¹³¹ às 24 h, não havendo diferença entre as doses utilizadas .

•

Os efeitos colaterais durante a fase inicial do procedimento
(tireotoxicose e tiroidite actínica) foram discretos, em pequeno
número, e distribuídos de maneira similar entre os grupos.

•

O hipotiroidismo secundário ao I¹³¹ distribui-se em número similar
de pacientes entre os 3 grupos do estudo, independente do
estímulo e dose do rhTSH.
.
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1. Justificativa e os objetivos da pesquisa: Os bócios são popularmente
conhecidos como “Papo”. As pessoas de idade são as principais
portadoras desta doença. Os principais problemas de saúde que o Bócio
pode causar são o “aperto no pescoço”, dificuldade para engolir, com
sensação de afogamento e alteração do ritmo do coração. A principal
forma de tratamento é a cirurgia, com a retirada do Bócio. Este método
pode ser de risco em pessoas de idade. Nossa proposta de pesquisa é
testarmos uma nova forma de tratamento que não precise operar, seja
realizada sem necessidade de internamento, em dose única, seja segura
e eficiente na diminuição do tamanho do bócio e na correção do excesso
dos hormônios da tiróide, que possam existir.
2. Procedimentos que serão utilizados e propósitos, incluindo a
identificação dos procedimentos que são experimentais: Vamos
utilizar como tratamento do Bócio o iodo radioativo. Este tipo de
tratamento já é consagrado, principalmente na Europa. O procedimento
que é objeto da pesquisa é tentarmos estimular a tiróide com uma
substância que se chama TSH recombinante, que é utilizada no
diagnóstico de pessoas que tem câncer de tiróide. Teremos 3 grupos de
pacientes, onde todos eles utilizarão uma dose comum e fixa do iodo
radioativo; utilizaremos no grupo 1 a menor dose do TSH recombinante
da literatura, sendo este é o objeto da pesquisa. No grupo 2 utilizaremos
o TSH recombinante numa dose já testada e de comprovada eficiência,
e no grupo 3 apenas o iodo radioativo.
3. Desconfortos e riscos esperados: Vamos utilizar no grupo 1 uma dose
do TSH recombinante que é 20 vezes menor que a dose já testada.
Assim, acreditamos que não ocorreram sintomas logo após o
tratamento. Os trabalhos de pesquisa médica recente mostram que após
o procedimento alguns pacientes apresentaram dor no pescoço, de leve
intensidade e aumento discreto nos níveis dos hormônios tiroidianos.
Cerca de 1/3 destes tiveram estes sintomas. Foram tratados com
medicamentos para controlar os sintomas e todos tiveram uma boa
resposta. Assim, apesar do baixo risco, nossa proposta é fazer uso
destas medicações de forma preventiva, evitando eventuais
desconfortos.
4. Benefícios que poderão ser obtidos; Os pacientes tratados teriam uma
diminuição importante do bócio, com melhora do aperto no pescoço,
melhor estética e correção do excesso dos hormônios tiroidianos (
hipertiroidismo), que tendem a causar alteração do ritmo cardíaco e piora
da osteoporose, problemas freqüentes nesta faixa de idade. Estes
benéficos seriam conseguidos sem o risco próprio de uma cirurgia.
5. Procedimentos alternativos que possam ser vantajosos para o
indivíduo: A cirurgia com a retirada total do Bócio, é a forma de
tratamento mais aceita. Porém este tipo de tratamento pode ser contraindicado pela faixa de idade, recusa por parte dos pacientes e outras
doenças que aumentem o risco para esta forma de tratamento. O uso de
hormônios tiroidianos em doses altas, com objetivos de redução de
volume da glândula (Terapia supressiva), são ineficientes e de risco,
pois podem piorar o risco de arritmia do coração e da osteoporose.
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IV - ESCLARECIMENTOS DADOS PELO PESQUISADOR SOBRE
GARANTIAS DO SUJEITO DA PESQUISA CONSIGNANDO:
1. Acesso, a qualquer tempo, às informações sobre procedimentos,
riscos e benefícios relacionados à pesquisa, inclusive para dirimir
eventuais dúvidas: Vocês terão o telefone do grupo de pesquisa, e
liberdade para ligar e tirar dúvidas sobre qualquer procedimento, risco ou
benefício da pesquisa.
2. Liberdade de retirar seu consentimento a qualquer momento e de
deixar de participar do estudo, sem que isto traga prejuízo à
continuidade da assistência: Vocês têm o direito de desistir de participar
do trabalho, em qualquer momento, sem que isto, vá causar qualquer tipo
de prejuízo a vocês, inclusive em relação a continuar sendo atendidos em
nosso ambulatório.
3. Salvaguarda da confidencialidade, sigilo e privacidade: Vamos fazer
um termo por escrito, que garanta a vocês que todos os dados obtidos na
pesquisa sejam confidenciais e sigilosos, sendo utilizados somente para a
publicação científica.
4. Disponibilidade de assistência no IDEM, por eventuais danos à
saúde, decorrentes da pesquisa: Caso ocorra algum efeito colateral da
pesquisa vocês terão garantido o acesso aos ambulatórios do IDEM, para
seguimento, por tempo indefinido.
5. Viabilidade de indenização por eventuais danos à saúde decorrentes
da pesquisa: Em todos os trabalhos realizados neste campo o efeito a
longo prazo decorrente do uso do iodo radioativo é o hipotiroidismo,
redução dos níveis de hormônio da tiróide, que deve ser tratado com uso
de hormônio tiroidiano, de fácil uso e baixo custo. Caso isto ocorra, vocês
deverão fazer o acompanhamento em nosso ambulatório. A outra
possibilidade é que com a dose baixa do TSH recombinante ( grupo 1 ),
não tenhamos uma resposta adequada. Caso isto ocorra, após 1
ano(duração da pesquisa) vocês farão o tratamento com a dose efetiva do
TSH recombinante e o Iodo radioativo, sem custos a vocês.

V. INFORMAÇÕES DE NOMES, ENDEREÇOS E TELEFONES DOS
RESPONSÁVEIS PELO ACOMPANHAMENTO DA PESQUISA, PARA
CONTATO EM CASO DE INTERCORRÊNCIAS CLÍNICAS E REAÇÕES
ADVERSAS.
• Dr. Cláudio Cordeiro Albino
Trabalho: (44) 3262-1114
Residência: (44) 3026-8002
Celular: (44) 9923-9516
E mail- ccalbino@uol.com.br
• Vanessa Fernandes
Trabalho: (44) 3262-1114
Residência: (44) 3028-7075
Celular-(44) 9923-9515
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O endereço que os pacientes devem procurar em caso de
intercorrências clínicas é o Instituto de Diabetes e
Endocrinologia de Maringá, onde trabalha o responsável.
Caso sejam mais severas estas intercorrências, o Pronto
Socorro do Hospital Paraná deverá ser procurado e o
médico responsável imediatamente acionado.
IDEM (Instituto de Diabetes e Endocrinologia de Maringá)
Praça Pio Xll, 697- Fone (44) 30268700
Hospital Paraná
Avenida Teixeira Mendes 1929 Fone (44) 3211-4000

VI. OBSERVAÇÕES

COMPLEMENTARES:

VII - CONSENTIMENTO PÓS-ESCLARECIDO
Declaro que, após convenientemente esclarecido pelo pesquisador e ter
entendido o que me foi explicado, consinto em participar do presente Protocolo
de Pesquisa.
São Paulo, de de 19

.

__________________________________________
Assinatura do sujeito da pesquisa
Ou responsável legal

______________________________
Assinatura do pesquisador
(carimbo ou nome Legível)
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10.2 Algoritmo para portadores de nódulos tiroidianos e
carcinoma diferenciado da tiróide da SBEM 2007

Algoritmo para conduta em portadores de BN
Maia AL, Ward LS, Carvalho GA, Graf H, Maciel RM, Maciel LM,
Rosário PW, Vaisman M. Thyroid nodules and differentiated
thyroid cancer: Brazilian consensus.
Arq Bras Endocrinol Metabol. 2007 Jul;51:867-93.
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10.3 Dieta pobre em iodo

Sapienza MT, Endo IS, Campos Neto GC, Tavares MG, Marone MM.
Radioiodine therapy for differentiated thyroid carcinoma: methods used to
increase the radiation absorbed dose Arq Bras Endocrinol Metabol. 2005
Jun;49(3):341-9
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