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CDT de baixo risco
• Tratamento cirúrgico

✓Tipos de cirurgia

• Estadiamento pós-operatório

✓ TNM (AJCC/UICC): mortalidade

✓Estratificação inicial de risco da ATA: recorrência

• Iodo radioativo

✓Quando fazer ?

✓Como fazer e que dose ?

• Grau de supressão inicial do TSH

• Reestratificação de risco: avaliação da resposta à terapia inicial

• Supressão do TSH a longo prazo

• Aplicando o guideline ATA na prática clínica





Carcinomas diferenciados de tireoide
• Os tumores diferenciados, derivados das células epiteliais foliculares, 
respondem pela maioria dos cânceres de tireoide.

• 85% papilífero

• 12% folicular (clássicos e oncocíticos/céls Hürthle)

• <3% pouco diferenciados

• Em geral, por estágio, carcinomas papilíferos e foliculares tem prognóstico 
semelhante.

• Tratamento: cirúrgico (+ iodoterapia, SN)



TIPOS DE CIRURGIA Tireoidectomia total 
ou quase total

Tireoidectomia
total/quase total ou 
lobectomia

Lobectomia

Características do tumor • Tumores > 4 cm
• Com ETT grosseira (T4)
• Tumores com metas 

linfonodais
clinicamente aparentes 
(N1 clínica)

• Metástases à distância 
(M1)

• Tumores entre 1 – 4 cm
• Sem EET 
• Sem evidência clínica 

de metas linfonodais

* Lobectomia é menos 
preferível

• Tumores  < 1 cm
• Sem ETT
• Sem metas linfonodais

** na ausência de radiação 
prévia de cabeça e 
pescoço, história de 
carcinoma de tireoide 
familiar ou metas 
linfonodais cervicais 
clinicamente detectáveis.

Graus de recomendação e 
evidência

(Recomendação Forte, 
evidências de Moderada 
qualidade)

(Recomendação Forte, 
evidências de Moderada 
qualidade)

(Recomendação Forte, 
evidências de Moderada 
qualidade)
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Antes da cirurgia

• Sempre realizar US cervical pré-operatório para pesquisa de linfonodos 
suspeitos.

•Linfonodos suspeitos* pelo US e ≥8-10mm (menor diâmetro) →PAAF 
para confirmar malignidade se for mudar o manejo.

* volume aumentado, perda do hilo gorduroso, arredondados, hiperecogenicidade, áreas 
císticas, calcificações e vascularização periférica.
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Adaptado de: Tomimori E, et al. Seguimento do paciente com carcinoma diferenciado de tireoide. 
1 ed, SP, A.C. Famacêutica, 2014, p.75.

V. jugular

M. esternocleidomastoideo

Osso hioide

N. laringeo sup.

A. carótida

I, VI, VII = centrais
II, III, IV, V = laterais

III, IV e VI – sítios mais prováveis de metas

Nível VI 
= 

compartimento 
central



Estadiamento pós-operatório: Risco de Mortalidade

• Estadiamento AJCC/UICC TNM (American Joint Committee on Cancer) é 
recomendado para todos os pacientes com DCT, pela sua utilidade em 
predizer mortalidade.

• Não muda com o tempo e não prediz risco de remissão ou recorrência.
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Estadiamento pós-operatório: Risco de Recorrência

• Estratificação de risco conforme Sistema de Estratificação Inicial de 
Risco da ATA 2009 é recomendada a pacientes com DCT tratados com 
tireoidectomia, pela sua utilidade em predizer risco de recorrência e/ou 
persistência da doença.

• É a pedra angular para individualizar o manejo e seguimento do câncer 
de tireoide.
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Alto risco 
(até 55%)

• ETT grosseira
• Ressecção incompleta
• M1
• LN > 3 cm

Risco intermediário
(até 20%)

• Histologia agressiva
• ETT mínima
• Invasão vascular
• > 5 LN acometidos 

(0,2-3cm)

Baixo risco
(até 6%)

• Dça intratireoideana
• ≤ 5 LN acometidos 

(<0,2cm)

• Ca folicular, com invasão vascular extensa (~30-55%)
• T4a com ETE grosseira (~30-40%)
• N1 com extensão extranodal, > 3 LN acometidos (~40%)
• Ca papilífero, >1cm, TERT ± BRAF mutados* (>40%)
• N1 com qq LN > 3cm (~30%)
• Ca papilífero com ETT e BRAF mutado* (~10-40%)
• Ca papilífero com invasão vascular (~15-30%)

• N1 clínica (~20%)
• N1 com > 5 LN envolvidos (~20%)
• Ca intratireoideano, < 4 cm e BRAF mutado* (~10%)
• T3 com ETE mínima (~3-8%)

• N1, todos LN < 0,2 cm (~5%)
• N1 com ≤ 5 LN envolvidos (~5%)
• Ca papilífero intratireoideano com 2-4cm (~5%)
• Microcarcinoma papilífero multifocal (~4-6%)
• N1 sem extensão extranodal com ≤3 LN acometidos (2%)
• Ca folicular minimamente invasivo (~2-3%)
• Intratireoideano, <4cm, sem BRAF mutado* (~1-2%)
• Microcarcinoma papilífero unifocal com BRAF mutado*
• Variante folicular, intratireodeana, encapsulada, do ca

papilífero (NIFTP) (~1-2%) 
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Baixo risco • Carcinoma papilífero com todos os seguintes:
✓ Sem metas locais ou à distância
✓ Todo o tumor macroscópico ressecado
✓ Sem invasão dos tecidos ou estruturas loco-regionais
✓ Sem histologia agressiva (ex.; céls altas, em hobnail, céls colunares)
✓ Sem captação fora do leito tireoideano na PCI pós-iodo (se feito iodo)
✓ Sem invasão vascular
✓ N0 clínica ou ≤5 N1 micrometástases (<0,2cm no maior Ø)*

• Variante folicular encapsulada, intratireoideana do ca papilífero* (NIFTP)#
• Ca folicular bem diferenciado, intratireoidano, com invasão capsular e sem ou 

mínima (<4 focos) invasão vascular*
• Microcarcinoma papilífero intratireoideano, uni ou multifocal, incluindo os 

com BRAF mutado*

Risco intermediário • Invasão microscópica do tumor para tecidos peritireoideanos moles
• Tecido iodocaptante metastático no pescoço na PCI pós-dose
• Histologia agressiva
• Ca papilífero com invasão vascular
• N1 clínica ou >5 LN envolvidos com todos < 3 cm no maior Ø*
• Microcarcinoma papilífero multifocal com ETE e BRAF mutados*

Alto risco • Invasão macroscópica (grosseira) para tecidos peritireoideanos moles
• Ressecção incompleta
• Metastases à distância
• TGB sérica pós-operatória sugestiva de metástases à distância
• N1 com qq LN>3 cm no maior Ø
• Ca folicular com extensa (>4 focos) invasão vascular 

Estratificações de Risco segundo ATA 2009, com modificações propostas em 2016:

#NIFTP: noninvasive folicular thyroid neoplasm with papilary-like nuclear features



Arq Bras Endocrinol Metab. 2013;57/4

Risco Tamanho tumor e 
EET

Metas LN Metas 
à dist

Histologia Ressecção 
tumoral

Captação PCI

Alto (qq dos 
achados)

EET extensa (T4) >10 LN acometidos ou 
>3 LN com EEC ou 
algum LN > 3 cm

M1 Incompleta À distância 
(M1)

Intermediário 
(qq dos 
achados)

> 4cm 4-10 LN acometidos 
ou 
1-3 LN com EEC

Agressiva 
ou invasão 
vascular

Cervical 
ectópica (LN)

Intermediário 
(ambos os 
achados)

≤4 cm com EET 
mínima (T3)
2-4 cm sem EET 
(T2)
2-4 cm com EET 
mínima (T3)

1-3 LN s/ EEC

1-3 LN s/ EEC

N0

Baixo (todos 
os achados)

≤4 cm sem EET
≤2 cm sem EET 
(T1)
≤2 cm com EET 
mínima (T3)

N0
1-3 LN sem EEC

N0

M0 Clássica, 
sem 
invasão 
vascular

Completa Leito 
tireoideano
(se feito iodo)

Muito baixo 
risco (todos os 
achados)

≤1 cm sem EET 
(T1a)
1-2 cm sem EET 
(T1b), único

N0 M0

Clássica, 
sem 
invasão 
vascular

Completa

Estratificação de risco de recorrência segundo o Consenso Brasileiro de Nódulos e Câncer 
diferenciado de tireoide 2013:



Avaliação do status pós-operatório 

- Dosagem de tireoglobulina: sob LT4 ou estimulada. Não antes de 6 
semanas.

- US cervical: se relato cirúrgico for insuficiente para estimar 
remanescente ou doença residual.  Não antes de 3 meses.

- PCI diagnóstica: não necessária nos pacientes de baixo risco. Pode ser 
útil relato cirúrgico ou US cervical forem insuficientes e quando os 
resultados podem alterar a decisão usar iodo ou definir dose.



Risco ATA/TNM Características Iodoterapia

ATA baixo risco
(T1a, N0, M0)

Tu ≤1 cm (uni ou multifocal) Não fazer

ATA baixo risco
(T1b, T2, N0, M0)

Tu 1-4 cm Não fazer, exceto se histologia 
agressiva ou invasão vascular.

ATA baixo a intermediário
(T3, N0, M0)

Tu > 4 cm Considerar. Analisar idade 
(>45/55 a) e fatores adversos*

ATA baixo a intermediário
(T3, N0, M0)

EET microscópica, qq tamanho Considerar

ATA baixo a intermediário
(T1-3, N1a, M0)

Metas em compartimento 
central

Considerar*

Ata baixo a intermediário
(T1-3, N1b, M0)

Metas compartimento lateral 
ou mediastino

Considerar*

ATA alto risco
(T4, qq N, qq M)

EET grosseira, qq tamanho Fazer

ATA alto risco
(M1, qq T, qq N)

Meta à distância Fazer

* (níveis de TGB, >45a, experiência do cirurgião,  se mtos LN >2-3cm, EEN)
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Iodoterapia: quando fazer ?



Iodo radioativo
• Melhora a especificidade da TGB e detecção precoce de metástases por 
meio da PCI pós-dose. 

• Em pacientes de baixo risco com TGB estimulada ≤ 1 ng/mL e US sem 
anormalidades alguns meses após a tireoidectomia, não se justificaria.

• Potenciais efeitos adversos do iodo: 
✓ alterações transitórias da função gonadal

✓ sialoadenite aguda 

✓ adiantamento da menopausa 

✓ xerostomia e xeroftalmia persistentes

✓maior risco de um segundo câncer.
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Iodo radioativo: retirada de LT4 ou TSH-r?
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• Pacientes de riscos baixos e 
intermediários, sem envolvimento 
linfonodal extenso (T1-T3, 
N0/Nx/N1a, M0)

• Pacientes de risco intermediário com 
doença linfononal extensa, sem 
metástases à distância

• Pacientes com comorbidades que 
contraindicam a retirada da LT4

• Inabilidade em elevar o TSH 
endógeno >30 (ex.: hipopituitarismo)

TSH 
recombinante

• Pacientes de alto risco com 
maiores riscos de mortalidade ou 
morbidade

Retirada de LT4



Iodo: doses ?
• Pacientes de baixo risco com características de baixo risco (ex.: 
metástases linfonodais cervicais de pequeno volume, sem outra doença 
residual grosseira ou outros fatores adversos) → 30 mCi

(Recomendação forte, evidências de alta qualidade)

• Doses mais altas podem ser consideradas quando um remanescente 
maior é suspeitado ou nos quais terapia adjuvante é pretendida (até 
150 mCi, na ausência de metástases).

(Recomendação fraca, evidências baixas)
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Grau de supressão inicial do TSH
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Níveis de TSH

Alto risco < 0,1 mU/l Rec. Forte/ev. moderada

Intermediário 0,1 – 0,5 Rec. Fraca/ev. baixa

Baixo risco
✓ Com ou sem ablação + TGB indetectável
✓ Com ou sem ablação + TGB baixas 
✓ Lobectomia    

0,5 – 2
0,1 – 0,5
0,5 – 2

Rec. Fraca/ev. baixa



Estratificação de risco: processo ativo e dinâmico 
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Estratificação inicial de risco de recorrência/morte
(AJCC & ATA)

Guia tratamento inicial

Re-estratificação dinâmica:  guia follow-up subsequente
(Re-avaliada a cada consulta)

Excelente Bioquímica incompleta Estrutural incompleta Indeterminada



Resposta à terapia inicial:
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Resposta Excelente

Bioquímica 
incompleta

Estrutural 
incompleta

Indeterminada

Sem evidência clínica, bioquímica ou estrutural de 
doença. BAIXO RISCO

TGB anormal ou níveis de anti-TGB em elevação na 
ausência de doença localizável.

Metástase loco-regional ou distante recentemente 
diagnosticada ou persistente.
ALTO RISCO

Achados bioquímicos ou estruturais não específicos que 
não podem ser seguramente classificados como benignos 
ou malignos. Inclui pacientes com níveis estáveis ou em 
declínio de anti-TGB sem uma evidência estrutural 
definitiva de doença. RISCO INTERMEDIÁRIO.
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Resposta Excelente

Bioquímica 
incompleta

Estrutural 
incompleta

Indeterminada

TGB sob supressão < 0,2 ng/ml e/ou
TGB estimulada < 1 ng/ml + 
Anti-TGB negativo
+
Imagem negativa

TGB sob supressão ≥ 1 ng/ml e/ou 
TGB estimulada ≥ 10 ng/ml e/ou
Anti-TGB em elevação
+
Imagem negativa

Evidência estrutural ou funcional de doença 
com qq nível de TGB, com ou sem anti-TGB

TGB não estimulada entre 0,2 - 1 ng/ml e/ou
TGB estimulada entre 1 - 10 ng/ml e/ou
Anti-TGB estáveis ou em declínio e/ou
Achados de imagem não específicos 

Reestratificação de pacientes 
submetidos à TT + ablação com iodo



Resposta  à 
terapia

Implicações no manejo

Excelente Pode levar à ↓ da intensidade e frequência de follow-up e na 
supressão do TSH

Bioquímica 
incompleta

Se níveis estáveis ou em declínio da TGB, deve levar à 
observação constante e manutenção da supressão do TSH. 
Valores em ↑ de TGB ou anti-TGB devem levar à pronta 
avaliação por imagem e talvez terapias adicionais.

Estrutural 
incompleta

Pode levar a tratamentos adicionais ou contínua observação 
dependendo de múltiplos fatores (ex.; tamanho, localização, 
taxa de crescimento, avidez por iodo, etc.)

Indeterminada Observação contínua com imagens seriadas de lesões 
inespecíficas e monitoração da TGB.
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Risco da 
supressão do TSH

Excelente Indeterminada Bioquímica 
Incompleta**

Estrutural 
Incompleta

Sem risco 
conhecido

Menopausa

Taquicardia

Osteopenia

Idade >60 a

Osteoporose

FA

Alvos de TSH para terapia com LT4 a longo-prazo 

* 0,5 mU/ml representa o LIN dependendo do ensaio (pode ser 0,3-0,5mU/l)
** Alvo para pacientes com resposta bioquímica incompleta podem ser diferentes, de acordo com o risco ATA original, 
níveis de TGB, tendência da TGB e risco da supressão do TSH 

Supressão moderada ou completa. TSH < 0,1 mU/l
Supressão leve. TSH entre 0,1 - 0,5* mU/l
Sem supressão. TSH  0,5* - 2 mU/l



Terapia Inicial

Tireoidectomia Total

Avaliação pós-operatória

TGB PO de rotina 

Considerar PCI e/ou US

Ablação de remanescentes com 131I não recomendada de rotina

Se feita: 30 mCi é geralmente preferível

Alvo inicial de TSH

Se TGB não-estimulada <0,2ng/mL (resposta excelente) → TSH 0,5-2 mU/L

Se TGB não-estmulada ≥ 0,2 ng/mL (resposta indeterminada ou incompleta) → TSH 0,1-0,5 um/mL

Avaliar resposta

Dosagem de TGB + US cervical

PCI não recomendada de rotina

Excelente resposta

Follow-up primário c/ exame clínico e TGB não-estimulada

Alvo do TSH 0,5 – 2,0 ug/mL

TGB não-estimulada 12-24m / US cervical periódico

Resposta incompleta ou 

indeterminada:

Não mais baixo risco
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Algoritmo para manejo dos pacientes de baixo risco pela ATA submetidos à tireoidectomia total

** 6-12 m pós-ablação

* TGB não antes de 6 sem e US não antes de 3 m



Caso clínico
• I.S.C., 61 anos, feminina, hipotireoidismo por tireoidite de Hashimoto há 8 
anos.

• Tireoidectomia total com esvaziamento de linfonodos nível VI em 19/6/13, 
cujo AP mostrou:

✓Carcinoma papilífero clássico, com limites infiltrativos, com 1,1 x 0,7 x 0,6 
cm em 1/3 superior LE

✓Ausência de extensão extratireoideana ou invasão angiolinfática

✓Tireoidite de Hashimoto no parênquima adjacente

✓Esvaziamento nível VI: 5 de 5 linfonodos dissecados livres de metástase

• Comorbidades: osteopenia e dislipidemia, em uso de alendronato sódico 
70 mg/sem + carbonato de cálcio 500 mg + sinvastatina 20 mg/dia + 
tibolona 2,5 mg.
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T1b   N0   M0
Estágio: I
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Baixo risco • Carcinoma papilífero com todos os seguintes:
✓ Sem metas locais ou à distância
✓ Todo o tumor macroscópico ressecado
✓ Sem invasão dos tecidos ou estruturas loco-regionais
✓ Sem histologia agressiva (ex.; céls altas, em hobnail, céls colunares)
✓ Sem captação fora do leito tireoideano na PCI pós-iodo (se feito iodo)
✓ Sem invasão vascular
✓ N0 clínica ou ≤5 N1 micrometástases (<0,2cm no maior Ø)*

• Variante folicular encapsulada, intratireoideana do ca papilífero* (NIFTP)
• Ca folicular bem diferenciado, intratireoidano, com invasão capsular e sem ou 

mínima (<4 focos) invasão vascular*
• Microcarcinoma papilífero intratireoideano, uni ou multifocal, incluindo os com 

BRAF mutado*

Risco intermediário • Invasão microscópica do tumor para tecidos peritireoideanos moles
• Tecido iodocaptante metastático no pescoço na PCI pós-dose
• Histologia agressiva
• Ca papilífero com invasão vascular
• N1 clínica ou >5 LN envolvidos com todos < 3 cm no maior Ø*
• Microcarcinoma papilífero multifocal com ETE e BRAF mutados*

Alto risco • Invasão macroscópica (grosseira)  do tumor para tecidos peritireoideanos moles
• Ressecção incompleta
• Metastases à distância
• TGB sérica pós-operatória sugestiva de mestástases à distância
• N1 com qq LN>3 cm no maior Ø
• Ca folicular com extensa (>4 focos) invasão vascular 

Estratificações de Risco segundo ATA 2009, com modificações propostas em 2016:



Risco ATA/TNM Características Iodoterapia

ATA baixo risco
(T1a, N0, M0)

Tu ≤1 cm (uni ou multifocal) Não fazer

ATA baixo risco
(T1b, T2, N0, M0)

Tu 1-4 cm Não fazer, exceto se histologia 
agressiva ou invasão vascular.

ATA baixo a intermediário
(T3, N0, M0)

Tu > 4 cm Considerar. Analisar idade 
(>45/55 a) e fatores adversos*

ATA baixo a intermediário
(T3, N0, M0)

EET microscópica, qq tamanho Considerar

ATA baixo a intermediário
(T1-3, N1a, M0)

Metas em compartimento 
central

Considerar*

Ata baixo a intermediário
(T1-3, N1b, M0)

Metas compartimento lateral 
ou mediastino

Considerar*

ATA alto risco
(T4, qq N, qq M)

EET grosseira, qq tamanho Fazer

ATA alto risco
(M1, qq T, qq N)

Meta à distância Fazer

* (níveis de TGB, >45a, experiência do cirurgião,  se mtos LN >2-3cm, EEN)
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Iodoterapia: fazer ?



Supressão inicial de TSH
Níveis de TSH

Alto risco < 0,1 mU/l

Intermediário 0,1 – 0,5

Baixo risco
✓ Com ou sem ablação + TGB indetectável
✓ Com ou sem ablação + TGB baixas 
✓ Lobectomia    

0,5 – 2
0,1 – 0,5
0,5 – 2
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Resposta Excelente

Bioquímica 
incompleta

Estrutural 
incompleta

Indeterminada

TGB sob supressão < 0,2 ng/ml e/ou
TGB estimulada < 1 ng/ml + 
Anti-TGB negativo
+
Imagem negativa

TGB sob supressão ≥ 1 ng/ml e/ou 
TGB estimulada ≥ 10 ng/ml e/ou
Anti-TGB em elevação
+
Imagem negativa

Evidência estrutural ou funcional de doença 
com qq nível de TGB, com ou sem anti-TGB

TGB não estimulada entre 0,2 - 1 ng/ml e/ou
TGB estimulada entre 1 - 10 ng/ml e/ou
Anti-TGB estáveis ou em declínio e/ou
Achados de imagem não específicos 

Reestratificação de pacientes 
submetidos à TT + ablação com iodo



Risco da 
supressão do TSH

Excelente Indeterminada Bioquímica 
Incompleta**

Estrutural 
Incompleta

Sem risco 
conhecido

Menopausa

Taquicardia

Osteopenia

Idade >60 a

Osteoporose

FA

Alvos de TSH para terapia com LT4 a longo-prazo 




