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AGENDAAGENDA

� INTRODUÇÃO (ensaios / interferências – AT*);

� APLICAÇÃO CLÍNICA:

� prognóstica (dça persistente/recorrente) e na decisão do RAI;

� seguimento (estratificação dinâmica);� seguimento (estratificação dinâmica);

� na PAAF de linfonodos suspeitos;

� na indicação de imagens (PCI/PET-FDG/TC/RNM) e dose 
empírica 131I;

� sem evidência p/ indicação.

* AT: anticorpo antitireoglobulina.

Haugen BR, et al. 2015 American Thyroid Association Management Guidelines for Adult Patients with
Thyroid Nodules and Differentiated Thyroid Cancer: The American Thyroid Association Guidelines Task
Force on Thyroid Nodules and Differentiated Thyroid Cancer. Thyroid 2016;26-1



Introdução Introdução [ATA 2015; C6,7,9 (p.66-69)]

� Tg: glicoproteína 660 kDa; estoque hormonal. Nl: 20-60 (1-30) ng/mL.

T1/2: 1 dia (30h) - 2 dias (varia de 1-6 d) / 1g de tecido tireoidiano neoplásico

↑Tg(T4) em 1 ng/mL e 2-10 ng/mL pós-estímulo (TSH).

� Ensaios: [Rec 62 (A) forte/alta]: padronização (CRM457); medir Tg + AT

(mesmo laboratório e ensaio). Imunométrico mais usado; interferências...

(AT+: 25% dos CDT e 10% pop. geral; T. Hashimoto); implicações p/ uso de ensaio(AT+: 25% dos CDT e 10% pop. geral; T. Hashimoto); implicações p/ uso de ensaio
por cromatografia líquida por espectrometria de massa; heterogeneidade da Tg...

Sensibilidade funcional: 0,2 (0,05 – 0,1) = us a 0,9 ng/mL;

� Outros: Tg x níveis de TSH, remanescente tireoidiano, Tg x tipo de estímulo e
histologia do tumor, local da meta, ...

Spencer C, et al. Curr Opin Endocrinol Diabetes Obes 2014; 21(5):394-404.
Momesso DP, Tuttle RM. Endocrinol Metab Clin N Am 2014; 43: 401-21.
Xavier AC, et al. Arch Endocrinol Metab 2016; 60(1): 66-75.
Netzel BC, et al. J Clin Endocrinol Metab 2015 Aug;100(8): E1074-83.
Zhao T, et al. Endocrine 2016;53:166-73.
Nakabashi CCD, et al. Eur Thyroid J 2014; 3:43-50.
Rosario PW, et al. Clin Endocrinol (Oxf). 2016 Jan 23. doi: 10.1111/cen.13024.
Rosario PW, et al. Clin Endocrinol (Oxf). 2016 Mar 4. doi: 10.1111/cen.13053.
Uptodate Nov 2015.

Trevizam PG, et al. Endocr Res 2016 May; 4:1-7.
Latrofa F, et al. Thyroid 2016; 26(6): 798-806. 
Kowalska A, et al. Plos One 2015. doi :10.1371/
journal.pone.0133852.



� Sobre AT: 

� padronização de medida: imunométrico.
� ↑ transitório pós-tireoidectomia (reação imune à cx) e pós-

ablação.
� se (-) em pactes com T. Hashimoto (TH) ⇒ medir em 

ensaio diferente.

Introdução Introdução [ATA 2015; C7 (p.68)]

ensaio diferente.
� s/ TH ⇒↑ dos níveis no pós-op. precoce e antes da 

ablação: prediz recidiva.
� valor prognóstico (≅ à Tg): ruim se (+) ou ↑ no  

seguimento (após terapia inicial) e sucesso terapêutico se 
níveis ↓ (> 50%); podem (-) em média 3a.

Rosario PW, et al. Thyroid 2016; 25(4): 525-31.



Algoritmo proposto para tratamento e seguimento de pacientes com AT (+)

Verburg FA, et al. Thyroid 2013; 23(10): 1211-25.



Aplicação clínica: pósAplicação clínica: pós--op. na estimativa de risco de op. na estimativa de risco de 
dçadça persistente/recorrente e na decisão de RAIpersistente/recorrente e na decisão de RAI

� Rec 50: (p.53)

� B (forte/moderada): Tg pós-op (c/ T4 ou estimulada):� B (forte/moderada): Tg pós-op (c/ T4 ou estimulada):
pode ajudar como fator prognóstico. Atinge seu nadir em 
3-4 semanas pós-op.

� C (S/ recomendação/insuficiente): cutoff ótimo da Tg pós-
op. (estimulada ou não) p/ decisão do RAI não é conhecido! 



Aplicação clínica: pósAplicação clínica: pós--op. na estimativa de risco de op. na estimativa de risco de 
dçadça persistente/recorrente e na decisão de RAIpersistente/recorrente e na decisão de RAI

(p.53, 54)
� Tg < 10 ng/mL: não distingue dça nodal de remanescente tireoidiano.
� Tg (estimulada ou não) < 1 ng/mL: não pode eliminar a possibilidade da 

PCI pós-dose identificar focos metastáticos fora do leito tireoidiano 
(pacte de risco intermediário - ATA).(pacte de risco intermediário - ATA).

� Tg (estimulada ou não) > 5-10 ng/mL: ↑ probabilidade de dça
metastática ávida pelo RAI na PCI pós-dose.

� Tg (s/ T4) > 5-6 ng/mL: altas taxas de falência ao RAI (30 a 100 mCi).

Tamilia M, et al. Nucl Med Commun 2011; 32:212–20.
Bernier MO, et al. Eur J Nucl Med Mol Imaging 2005; 32:1418–21.



(85% dos pactes c/ CDT)

Haugen BR et al. Thyroid 2016 Jan; 26 (1): 1-133. 



ATA 2015 (B24): risco de dça estrutural varia de < 1% a > 50% (muito baixo risco 
a alto risco).  

Yoo JY; Stang MT. Surg Oncol Clin N Am 2016; 25:41-59.



Aplicação clínica: pósAplicação clínica: pós--op. na estimativa de risco de op. na estimativa de risco de 
dçadça persistente/recorrente e na decisão de RAIpersistente/recorrente e na decisão de RAI

(p.54)

� Alto risco (ATA) c/ Tg < 1 ng/mL pós-op.: não 
descarta dça ávida pelo RAI ⇒ não altera conduta! não altera conduta! 

� Ainda (B34): Tg < 2 ng/mL (s/T4) antes da ablação � Ainda (B34): Tg < 2 ng/mL (s/T4) antes da ablação 
ou terapia c/ RAI, o acréscimo de US cervical (-): 
melhora as estimativas de risco nos pactes de 
intermediário/alto risco (ATA).  



Aplicação clínica: pósAplicação clínica: pós--op. na estimativa de risco de op. na estimativa de risco de dçadça
persistente/recorrente e na decisão de RAIpersistente/recorrente e na decisão de RAI

� Tg estimulada pré-ablação (s/ T4) ⇒ Metanálise (≅ 4.000 pactes):
< 10 ng/mL (risco é baixo).
� Outros autores: Tg não estimulada em vários tempos (3 a 22m) após TT 

e ablação: baixa recorrência qdo < 0,1; 0,15; 0,2; 0,27 ng/mL. 

Webb RC, et al. J Clin Endocrinol Metab 2012; 97:2754–63.

e ablação: baixa recorrência qdo < 0,1; 0,15; 0,2; 0,27 ng/mL. 

� Estudos c/ baixo risco (ATA): 
RAI considerada se Tg estimulada > 5 ng/mL;
Outros: Tg não estimulada ≥ 2 ng/mL; 

Tg(s/T4) ≥ 5 ng/mL ou Tg(c/ rhTSH) ≥ 2 ng/mL. 

Nascimento C, et al. Eur J Endocrinol 2013; 169:689–93.

Vaisman A, et al. Head Neck 2010; 32:689–98.

Rosario PW, Mourão GF. Arch Endocrinol Metab 2016; 60(1):5-8. 

Momesso DP, Tuttle RM. Endocrinol Metab Clin N Am 2014; 43:401-21.



Tg pós-op estimulada (pré-
ablação) x risco de dça
persistente/recorrente:

< 2 ng/mL: 1% a 3% 
2 -10 ng/mL: 2% a 8% 

>10 ng/mL: >20%

Momesso DP, Tuttle RM. Endocrinol Metab Clin N Am 2014; 43:401-21.



Tg (s/T4) entre 20 a 30 ng/mL: valor 
preditor de dça persistente/recorrente

Momesso DP, Tuttle RM. Endocrinol Metab Clin N Am 2014; 43(2):401-21.

> 10 a 30 ng/mL: pior sobrevida

< 1 ng/mL: excelente prognóstico  (recorrência <1%)



Aplicação clínica: pósAplicação clínica: pós--op. na estimativa de risco de op. na estimativa de risco de dçadça
persistente/recorrente e na decisão de RAIpersistente/recorrente e na decisão de RAI

�� Níveis “mágicos”Níveis “mágicos”⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒ <1<1--22 e e >5>5--10 10 ngng/mL/mL

(p.54)(p.54)
� Bx* risco ou intermediário (ATA) c/ Tg > 5-10 ng/mL pós-op.: 

pode se beneficiar da ablação.

Vários cutoffs! Em qual condição (supressão; s/ T4; rhTSH)? 
B27 (p. 48) ⇒ futuros estudos necessários.

*Bx: baixo



http://online.liebertpub.com/doi/suppl/10.1089/thy.2016.0068/suppl_file/Supp_Table1.pdf



Aplicação clínica: seguimento (estratificação dinâmica)Aplicação clínica: seguimento (estratificação dinâmica)

� Rec 62: (p.66)
� A (forte/alta): Tg por ensaio padrão calibrado (CRM457);  

dosar AT, mesmo ensaio e laboratório.
� B (forte/moderada): Tg (T4) a cada 6-12m. ATA alto risco ⇒

+ frequente.+ frequente.
� C (fraca/baixa): ATA risco bx e intermediário c/ resposta 

excelente ⇒ utilidade de subsequente dosagem da Tg? ⇒
ao menos 12-24m.

� E (fraca/baixa): ATA alto risco (independente da resposta à 
terapia) e todos c/ resposta incompleta ou indeterminada ⇒
medir Tg a cada 6-12m por vários anos!

�� CutoffsCutoffs precisos de precisos de TgTg ainda a serem determinados.ainda a serem determinados.

(B27; B28)(B27; B28)



Aplicação clínica: seguimento (estratificação dinâmica)Aplicação clínica: seguimento (estratificação dinâmica)
� Rec 63: (p.66)
� A (forte/moderada): risco bx e intermediário ATA c/ ablação 

ou terapia adjuvante e US cervical (-) ⇒ Tg(T4) (us:<0,2 
ng/mL) em 6-18m ou Tg estimulada (ver se resposta torna-
se excelente).
B (fraca/baixa): repetir Tg estimulada não recomendada p/ � B (fraca/baixa): repetir Tg estimulada não recomendada p/ 
risco bx e intermediário ATA (≠ da ATA 2009). 

� C (fraca/baixa): Tg estimulada considerada em resposta 
indeterminada e incompleta após terapias adicionais ou 
declínio espontâneo da Tg (T4) no seguimento p/ retestar a 
resposta à terapia.

≅ 20% de pactes clinicamente livres de dça c/ Tg(T4) < 1 ng/mL terão Tg
estimulada > 2 ng/mL em 12 m após cx e RAI; destes, 2/3 estarão livres 
de dça clínica no seguimento. 

Mazzaferri EL, et al. Clin Endocrinol Metab 2003; 88:1433–41.

Kim BW, et al. Thyroid 2016; 26(6): 759-64.



Tempo de duplicação* da Tg(T4) ou 
taxa de ↑ de ≥ 0,3 ng/mL / ano

(15% a 20% dos 
pactes c/ CDT)

**

Haugen BR, et al. Thyroid 2016;26-1.

* <1 a; 1-3 a ou >3 a ** Tg suprimida > 5 ng/mL em 6m; restante: ≥ 1 ng/mL 12m após ablação



Momesso DP & Tuttle RM. Endocrinol Metab Clin
North Am 2014; 43(2):401-21.



Momesso DP, et al. JCEM 2016 Mar 29: jc20154290.

L (n=187) + TT s/ RAI (n=320); 100 m fw.



Aplicação clínica: seguimento (estratificação dinâmica)Aplicação clínica: seguimento (estratificação dinâmica)

� Rec 64: (forte/baixa); p.68

� lobectomia ou TT s/ ablação ⇒ seguimento periódico c/ 
Tg(T4) em 9-12m; resposta excelente: Tg em 12-24m.Tg(T4) em 9-12m; resposta excelente: Tg em 12-24m.

??? Cutoffs p/ distinguir tecido residual normal de tumoral.

� ↑ Tg no seguimento ⇒ suspeito p/ ↑ tireoidiano ou câncer.



≅ 50% da qte de Tg esperada

Tg suprimida ou não estimulada

Rambam Maimonides Med J 2016 Jan 28;7(1). doi: 10.5041/RMMJ.10231. 

≅ 50% da qte de Tg esperada
de tireoide nl (20 a 60 ng/mL).

Dependendo da resposta ⇒ tbém indica níveis (supressão 
ou não) do TSH p/ o pacte.  



Aplicação clínica: na PAAF de Aplicação clínica: na PAAF de linfonodoslinfonodos suspeitos (présuspeitos (pré--op.) op.) 
[Rec 32 (C) fraca/baixa; p. 29]

� Interpretação difícil ⇒ tireoide intacta.
� Vários cutoffs ⇒

Linfonodo negativo:

Tg <  1 ng/mL Tg <  1 ng/mL 
Tg < 32 ng/mL 

Outros: consideram AT, Tg sérica e níveis de TSH. 

� Sem padronização de cutoff e do tipo da matriz p/ o lavado 
e volume.

Snozek CL, et al. J Clin Endocrinol Metab 2007; 92:4278-81.

Pak K, et al. Endocrine 2015; 49:70–77.

Jeon MJ, et al. J Clin Endocrinol Metab 2013; 98:153–60.
Moon JH, et al. J Clin Endocrinol Metab 2013; 98:1061–68.
Aydin C, et al. Diagn Cytopathol 2016; 44:177-86.  

Giovanella L, et al. Curr Opin Oncol 2013; 25:6–13.



Aplicação clínica: na PAAF de Aplicação clínica: na PAAF de linfonodoslinfonodos suspeitos (metas)suspeitos (metas)

� PRÉ-OP.: embora vários cutoffs ⇒ 0,9 a 39 ng/mL; sensibilidade / 
especificidade boas: 95% / 94,5%.  

� PÓS-OP. (p. 69): gg suspeitos ≥ 8-10 mm no < diâmetro ⇒ PAAF + Tg no 
lavado [Rec 65 (B) forte/baixa].

Gharib H, et al. Endocr Pract May 2016; 22(Suppl 1).

lavado [Rec 65 (B) forte/baixa].

Meta gg: Tg > 10 ng/mL 
Tg entre 1 a 10 ng/mL ⇒ suspeita moderada
(comparar com Tg do soro)  

� C41 (p.85): indica necessidade de biópsias de lesões acessíveis de 
diagnóstico incerto p/ câncer / meta de tireoide ⇒ qdo Tg ↓ (AT+).

Grani G, Fumarola A. J Clin Endocrinol Metab 2014; 99:1970–82.



Aplicação clínica: indicação p/ PCI diagnósticaAplicação clínica: indicação p/ PCI diagnóstica

� Rec 66: (forte/moderada); p.69  

� Tg (T4) indetectável (AT-) e USG (-) c/ excelente resposta (após ablação 
ou Tx adjuvante) em bx/intermediário risco (ATA) ⇒ PCI diagnóstica não 
necessária no seguimento.

Aplicação clínica: indicação p/ PETAplicação clínica: indicação p/ PET--FDGFDG

� Rec 68: A (forte/baixa); p.70  

� Tg ↑ (> 10 ng/mL) e PCI (-).

[sensibilidade ↓ (< 10% a 30%) qdo Tg estimulada ≤ 10 ng/mL].

� níveis mais baixos devem ser considerados em variantes agressivas e 
AT+ e Tg- . 



Salvatori M, et al. Eur J Endocrinol 2015; 173: R115–30.               



Aplicação clínica: indicação p/ exames de imagem (TC / Aplicação clínica: indicação p/ exames de imagem (TC / 
RNM)RNM)

� Rec 69: B e C (forte/moderada-baixa); p.71-72  

� alto risco c/ Tg ↑ (> 10 ng/mL) ou AT aumentando.

Tg > 5-10 ng/mL ⇒ Indicação p/ estratégia de imagens.� Tg > 5-10 ng/mL ⇒ Indicação p/ estratégia de imagens.



Aplicação clínica: indicação da dose empírica Aplicação clínica: indicação da dose empírica 131131II

� Rec 80 e 81: (fraca/baixa); p.79

� cutoff da Tg ? ⇒ sem indicação p/ 131I* na ausência de dça
estrutural evidente:  Tg (s/ T4) < 10 ng/mL

Tg (c/ rhTSH) < 5 ng/mL Tg (c/ rhTSH) < 5 ng/mL 

Tg (T4) < 5 ng/mL** e Tg ou AT s/ rápido ↑.

Lembrar: pactes c/ Tg alta e PCI (-) ⇒ benefício do 131I é

baixo / ?, mesmo c/ ↓ da Tg pós- 131I.     
* Tg pode ↓ s/ Tx específica em significante % de pactes c/ Tg < 10 ng/mL.

** Cutoffs p/ Tg não estimulada não foram dados. 

Sugere-se Tg(T4) < 5 ng/mL (Uptodate).

Kim BW, et al. Thyroid 2016; 26(6): 759-64. 



Aplicação clínica: sem evidência p/ indicaçãoAplicação clínica: sem evidência p/ indicação

� Rec 34 (fraca/baixa): no pré-op. (Idem p/ AT).

� P.65 (B27); p.82 (C37): p/ inclusão em ensaios clínicos c/ 
inibidores de cinases / QTx.inibidores de cinases / QTx.

� Não é marcador sensível p/ meta linfonodal.   
Zhao T, et al. Endocrine 2016;53:166-73.



ConclusãoConclusão

� ATA 2015: menos Tg estimulada;

� Necessidade de melhoria nos ensaios da Tg (e AT);

� Cutoffs da Tg e seu significado clínico ainda merecem 
elucidações, principalmente p/ a Tg us (basal e estimulada);

� Tg > 10 ng/mL: merece mais investigação (exames de 
imagens) p/ terapias adjuvantes.



GRUPO MÓBILE:  30 ANOS ATRÁS!!!



http://online.liebertpub.com/doi/suppl/10.1089/thy.2016.0068/suppl_file/Supp_Table1.pdf
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http://online.liebertpub.com/doi/suppl/10.1089/thy.2016.0068/suppl_file/Supp_Table1.pdf



Aplicação clínica: seguimentoAplicação clínica: seguimento

C19 (p.75) ⇒ Tg basal ↓ 60% a 90% após dissecção de dça
nodal recorrente. Somente 30% a 50% dos pactes terão Tg
basal indetectável após cx; difícil predizer quem responderá 
c/ ↓ da Tg. c/ ↓ da Tg. 

C20 (p.75) ⇒ Tg ↓ na maioria (<2,4 ng/mL ≅ em 82% dos 
pactes) após etanol. 

C24 (p.76) ⇒ RAI adjuvante s/ benefício se c/ ↑ persistente da 
Tg após reoperação p/ recidiva locorregional. 



Consenso Brasileiro ABEM 2013.

Rosario PW, et al. Thyroid 2011; 21(1):49-53.















ATA 2009



Kowalska A, et al. Plos One 2015. doi :10.1371/ journal.pone.0133852


