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Objetivo do  Tratamento com Radiodo

1. Ablação: uso de baixas doses para tratamento de tecido 
normal remanescente e facilitar o seguimento com Tg.

2. Terapêutica Coadjuvante: destruir tecido suspeito mas não 
comprovado e reduzir risco de recidiva e morte. 

3. Terapêutica: para tratar doença persistente conhecida   



Estratificação de Risco de  Recorrência:



RECOMENDAÇÃO 49:

O risco de recorrência inicial deve ser constantemente 
reavaliado  e modificado durante o follow-up, porque o risco 
de recorrência da doença e mortalidade pode  mudar em de recorrência da doença e mortalidade pode  mudar em 
função do curso da doença e da resposta terapêutica



RECOMENDAÇÃO 50:

� O estado da doença no pós operatório (presença ou 
ausência de doença) deve ser considerado na decisão de um 
tratamento adicional: radioiodo, cirurgia ou outro.



RECOMENDAÇÃO 50:

� Valor deTg pós operatório ( 3-4 meses) pode sugerir 
persistência da doença ou tecido remanescente, predizendo 
provável recorrência 

�Ultrassom e  PCI: úteis para avaliar dose e extensão da 
cirurgia 



Resposta  à Terapia Inicial 

Resposta Definição 

Excelente Imagem negativa 
Tg < 1 ng/dl

Bioquímica Incompleta Imagem  negativa
Tg > 1ng/dl 

Tg > 10ng/dl estimulada 

Estrutural Incompleta Ultrassom com imagem  ou PCI captante
Tg positiva ou negativa 

Resposta Indeterminada Tg com PCI negativa
Tg positiva  < 1ng/dl 

Tg estimulada < 10ng/dl 
Linfonodo suspeito no US 



RECOMENDAÇÃO  51

A) RAI em dose ablativa não é recomendada de rotina em pacientes 
de baixo risco. Considerar aspectos especificos e follow-up (fraca 

recomendação-baixa evidência) 

B) RAI em dose ablativa não é recomendado após lobectomia ou B) RAI em dose ablativa não é recomendado após lobectomia ou 
tireoidectomia para microcarcinoma papilífero, na ausência de 
aspectos adversos (forte recomendação-moderada evidência)

C) RAI não é recomendado pós tireoidectomia para ca papilifero 
multifocal na ausência de aspectos especificos que possam 
modificar o risco (raca recomendação-baixa evidencia)



RECOMENDAÇÃO: 51

D) Radioiodo pode ser considerado  como terapia  coadjuvante    
no tratamento de  pacientes de risco intermediário

(fraca recomendação-baixa evidência) 

E ) Radioiodo deve ser considerado de rotina pacientes
de alto risco de alto risco (forte recomendação-moderada evidência)



Baixo Risco : 10% 

Papilífero

� sem metástase local ou a distância 
� tumores totalmente ressecados (1-4 cm)

� tumores com minima invasão de capsula

� tumores sem invasão de tecidos locais ou estruturas
� tumores tipo histológico não agressivo

� RAI  em dose ablativa não é recomendada de rotina

� tumores tipo histológico não agressivo
� tumores sem invasão vascular 
� com micrometástese ( <0.2cm ) em até 5 linfonodos

Ca papilifero folicular encapsulado
Folicular com invasão capsular minima (até 4 focos)
Intratireoide microcarcinoma uni ou multifocal com 
BRAF positivo*



Risco Intermediário : 10-30%    

� Radioiodo pode ser considerado terapia  coadjuvante no 
tratamento de  pacientes de risco intermediario.  

� Invasão para tecido extratireoideo ou partes moles e BRAF mutado
� Tumor de tipo histológico agressivo (colunar, celulas altas,etc)
� Tumor papilífero com invasão vascular 
� Microcarcinoma papilífero multfocal com extensão para a cápsula e BRAF mutado
� Presença de metástases em mais de 5 linfonodos < 3cm 



Alto Risco > 30-40%   

� Radioiodo é recomendado com rotina em pacientes de alto risco 



Controvérsias – ATA  Guidelines

RAI tumor < 0.8 cm RAI tumor > 1.9 cm 

73.5 concordam

26.5 discordam 

15.4% concordam

84.6 % discordam 

� RAI não é recomendado para baixo risco                               
� RAI não é recomendado para microcarcinoma unifocal 

Tumor  com mínima invasão de  capsula . Você usaria  RAI em dose ablativa?  

RAI tumor < 0.8 cm 
Favor Contra

RAI tumor > 1.9 cm 

Favor Contra



Guidelines ATA 2015 - Baixo Risco



� Tumores  de 3-4 cm: estudos insuficientes a longo prazo para 
afirmar que não há beneficio dose ablativa ?

� A utilização de dose de  I131 ablativa também pode ser 

Guidelines ATA 2015: Controvérsias  

� A utilização de dose de  I131 ablativa também pode ser 
considerada  em pacientes com baixo risco CDT que recebeu  
cirurgia incompleta ou desconhecida?

� ATA - bastante hesitante na indicação TSHhr

� Indicação de lobectomia em tumores grandes?



Sugerido considerar o tratamento com Radioiodo 
� Tipo histológico 
� Tamanho da metástase em linfonodos
� Linfonodos fora do compartimento central 

Risco  Intermediário 

� Linfonodos fora do compartimento central 
� Idade > 65 com nódulo volumoso 
� Idade > 45 com metástase em linfonodos

Kazaure HS et al., 2012 Aggressive variants of papillary thyroid cancer: incidence, characteristics   and predictors of 

survival among 43,738 patients.Ann Surg Oncol 19:1874–1880

Kazaure HS et al  Roman SA et al., 2012 Insular thyroidcancer: a population-level analysis of patient characteristics

and predictors of survival. Cancer 118:3260–3267.



Estadiamento Descrição - tumor RAI evita 

recorrência  ?

indicação RAI 

T1N0MX (baixo) < 1cm Nâo Não 

T2N0mX ( baixo) 1  -4cm Conflito Não 
Sim  dependendo tipo 
histológico e invasão 
vascular 

T3N0MX    
baixo –

> 4 cm Conflito Não
Sim  se houver outros

Staging System That May Impact Postoperativa Radiodine Decison – Making –

Estratificação  Risco da ATA com AJCC/TNM 

Idade e  tamanho baixo –
intermediário                     

Sim  se houver outros
aspecto  

T3N0MX invasão  microscópica da
cápsula 

Conflito Não
Em tumores pequenos 

T1-T3 N1a
baixo –
intermediário                     

Linfonodos central Conflito Considerar

Volume dos linfonodos
e invasão da capsula

T1-T3 N1ab Linfonodos laterais ou 
mediastino 

Comflito Considerar volume dos 
linfonodos e invasão da 
capsula 

Alto Risco Invasão local e metástase Sim Sim 

Idade e  tamanho 
do tumor 

Idade e  tamanho 
do tumor  



Resposta Follow up

Excelente 80-90 % do baixo risco apresentam excelente resposta 
50-60% do risco intermediário  são reclassificados com baixo risco 
14-16 % do alto risco são reclassificados como baixo risco 

Bioquímica  Incompleta 30% resolve espontaneamente
20%  com Tg > 1ng/dl  negativam com (30mCi )

Follow up

20%  com Tg > 1ng/dl  negativam com (30mCi )
20%  evoluem para doença estrutural  N1 > 0.8) ( 100-150mCi )

Estrutural Incompleta 50- 80 %  permitem com a doença e necessitam terapia 
complementar ( cirurgia  + RAI 150mCi-200mC)

Resposta  Indeterminada 13-20%  reclassificados com doença persistente 
80-90% se mantém estáveis



� A dose de ablação pós tireoidectomia para pacientes com risco 
baixo ou intermediario: 30mCi

� Dose terapêutica para doença microscópica em pescoço e 
mediastino: 150mCi 

DOSES: RECOMENDAÇÃO  55-77-78-79    

mediastino: 150mCi 

� Metástese Pulmonar: 100 -200 mCi repetida cada 6-12 meses 
( idosos 100-150mCi ) Dose máxima: 650 Ci

� Metástese óssea: doses de 100 -200mCi 



� 200 mCi excede a dose máxima em 22% dos idosos

� Hemograma e função renal devem ser solicitados de rotina

� Viagens internacionais: permitidas 3 - 4 meses pós dose      
Necessita de laudo , captação em geral até 95 dias.

� Mamas estrogenizadas têm maior atividade do NIS

CUIDADOS

� Mamas estrogenizadas têm maior atividade do NIS

� Evitar radiações desnecessárias posteriormente  

� Risco de segunda neoplasia (mama,bexiga e rins)  

� Uso de diurético aumenta a captação e a exposição à radiação



� A presença de  BRAF V600E reduz a atividade do NIS e a captação 
do I131. Estudos examinando a eficácia do RAI em presença ou 
ausência de BRAF ainda não estão concluidos (ESTIMABL2) 

Inibidores da Tirosina Quinase: selumetinib pode reverter e 

PERSPECTIVAS      

� Inibidores da Tirosina Quinase: selumetinib pode reverter e 
aumentar a captação de radioiodo 
Chakravarty D et al., 2011 Small-molecule MAPK inhibitors restore radioiodine incorporation in mouse thyroid 
cancers with conditionalBRAF activation. J Clin Invest 121:4700–4711

�



PERSPECTIVAS      




