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Epidemiologia do CDT

✓ Crescimento da incidência (cerca de 1% ao ano) 

✓ 1973 a 2002: as taxas de incidência aumentaram mais de cinco vezes

✓ Tumores menores do que 2 cm (49% mPTC)

✓ Estudos de necropsia: 3-5,2%

Pellegriti, et al. J Cancer Epidemiol, 2013
http://seer.cancer.gov/statfacts/html/thyro.html
Miyauchi A. World J Surg 2016, 40:516.

http://seer.cancer.gov/statfacts/html/thyro.html


História natural do mPTC

• Tumor indolente que nunca seria detectado clinicamente?

• Tumor em estágio inicial que irá crescer e causa dano?

Observação vs. Tratamento



Active Surveillance

• Não é mesma coisa que “não tratamento”

• Tratamento no momento certo

• Active monitoring

• Monitorização cuidadosa

• Diferente de watchful waiting (não curativo)

• Aplicado em neoplasias:

– Próstata

– Uretral

– Melanoma intraocular

– Tumores indolentes

https://www.cancer.gov/publications/dictionaries/cancer-terms?cdrid=616060



Os primeiros estudos em mPTC

Akira Miyauchi

• Kuma Hospital, 1993
• Microcarcinomas papilares diagnosticados por PAAF
• Ensaio clínico: observação vs. cirurgia imediata
• Decisão compartilhada com o paciente
• Nos pacientes que escolhiam observação: ecografia em 6 meses e 

depois anualmente
• Se o tumor crescesse mais de 0,3 cm ou LN: cirurgia



Critérios de seleção

• Eram excluídos PTCs de alto risco
– Metástases em linfonodos ou à distância

– Extensão extratireoideana

– Citologia com “alto grau”

– Crescimento em observação prévia

– Tumores perto do nervo laringeo recorrente e da traqueia

Miyauchi A. World J Surg 2016, 40:516.





Resultados principais

• 1.235 pacientes escolheram observação (1993 – 2011)

• 90% mulheres, tempo médio de seguimento de 5 anos

• Tamanho do tumor: < 0,5 cm (26%), >0,5 cm e <0,8 cm (56%) e >0,8 cm e 

< 1,0 cm (18%)

• 191 (15,5%) pacientes foram submetidos a cirurgia após observação por

diversos motivos

Ito et al. Thyroid 2014, 24(1):27-34.  

Desfecho Incidência

Aumento > 0,3 cm 58 (4,6%)

Metástases para LN 19 (1,5%)

Doença clínica (> 1,2 cm) 43 (3,5%)



Preditores de desfechos adversos

Ito et al. Thyroid 2014, 24(1):27-34.  

Desfecho Resultado multivariada*

Aumento > 0,3 cm Idade < 40 anos (OR 2,5  IC95% 1,3 a 4,6)

Metástases para LN Idade < 40 anos (OR 6,7  IC95% 2,7 a 16,9)

Doença clínica (> 1,2 cm)
Idade < 40 anos (OR 4,3  IC95% 2,3 a 8,2)

Tamanho > 0,9 cm (OR 4,7  IC95% 1,9 a 11,3)

*Não foram preditores: gênero, HF, multicentricidade

Dos 186 pacientes que iniciaram observação e acabaram indo para cirurgia:

• 50% lobectomia e 50% TT

• 185 sem doença recorrente ou persistente no seguimento

• 1 com recorrência (mPTC no outro lobo)

• 6 mortes por causas não relacionadas



Ito et al. Thyroid 2014, 24(1):27-34.  

Preditores de desfechos adversos



Comparação entre as estratégias

• 2005-2013: 2.153 mPTC (1.179 AS vs. 974 cirurgia)

• Active surveillance:

– 94 foram submetidos a cirurgia

– 1 paciente com recorrência

• Cirurgia imediata:

– 5 recorrências

• Complicações cirúrgicas mais frequentes no grupo cirurgia 

imediata

Oda H et al. Thyroid 2016, 26(1): 150-5.





• Estudo de coorte

• 291 pacientes com PTC de baixo risco com até 1,5 cm com TSH normal

• US de 6/6 meses nos primeiros dois anos e anualmente após

• Seguimento mediano de 25 meses

• 279 pacientes (95,5%): permaneceram em observação

• 5 pacientes (1,7%): tireoidectomia por crescimento > 0,3 cm

• 5 pacientes (1,7%): tireoidectomia por outra razão

• 2 perdas de seguimento

Tuttle et al. JAMA Otolaryngol Head Neck Surg 2017, 143:1015-1020



Evidências científicas

Referência Exclusão Resultados

Ito, 2014
(n = 1235)

mPTC de alto risco

Tireoidectomia: 15,5%
Crescimento: 4,6%

LFN: 1,5%
Metástases: 0

Sugitani, 2010
(n = 322)

mPTC de alto risco, Graves, uso de 
levotiroxina, sintomas

Tireoidectomia: 8,7%
Crescimento: 5,0%

LFN: 0,9%
Metástases: 0

Kwon, 2017
(n = 192)

mPTC de alto risco
Tireoidectomia: 13%

Crescimento: 14%
LFN: 0,5%

Metástases: 0

Tuttle, 2017
(n = 291)

PTC de alto risco, TSH alterado
Até 1,5 cm

Tireoidectomia: 3,4%
Crescimento: 3,8%

LFN: 0
Metástases: 0



Limitações

• Sem ensaios clínicos randomizados

• Sem dados sobre qualidade de vida, saúde mental ou 

aspectos econômicos

• Virtualmente somente dados oriundos do Japão (1 EUA)

• Centros de referência

• Equipes multidisciplinares

Alhashemi et al. Curr Opin Oncol 2016, 28:11-17.  



Onde estamos?

• “Terapia” 
experimental
– Pesquisa

– TCLE

– Aprovação por CEP

• Definição de critérios 
de seleção (idade?)

• Centros com equipe 
multidisciplinar 
dedicada ao 
tratamento de CDT



Perspectivas

Leboulleux S, Tuttle RM, Pacini F, Schlumberger M. Lancet Diabetes Endocrinol 2016, 4(11):933-942.  



• Epidemia de mPTC: overdiagnosis -> overtreatment

• Active surveillance

• Dados de poucos centros (70% do Kuma Hospital) com 

limitações

• Idade? Tamanho?

• Impacto?

• Hoje: terapia em investigação

Take home message
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