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92947 A EXPOSIÇÃO INTRAUTERINA AO PERCLORATO DESREGULA O EIXO HIPOTÁLAMO-HIPÓFISE- 
-TIREOIDE DE MACHOS E FÊMEAS DA PROLE NA VIDA ADULTA
Guilherme Henrique1, Bianca Uehara2, Caroline Serrano do Nascimento1 
1 Instituto Israelita de Ensino e Pesquisa, Hospital Albert Einstein; Universidade Federal de São Paulo (Unifesp). 2 Instituto Israelita de 
Ensino e Pesquisa, Hospital Albert Einstein

Introdução: O perclorato inibe a captação do iodeto mediada pela NIS, interferindo na síntese dos hormônios tireoidianos (HT), 
especialmente em populações que vivem em áreas deficientes de iodo. Os efeitos do perclorato em fases críticas do desenvolvimento 
ainda são pouco explorados. O período intrauterino tem um papel importante na programação da expressão gênica de diferentes teci-
dos, tornando os indivíduos da progênie mais ou menos susceptíveis ao desenvolvimento de doenças durante a vida adulta. Objetivo: 
Avaliar os efeitos da exposição materna ao perclorato durante a gestação sobre o eixo hipotálamo-hipófise-tireoide (HHT) dos animais 
da prole durante a vida adulta. Métodos: Ratas Wistar prenhes foram tratadas ou não com perclorato de sódio dissolvido na água de 
beber (0,3 ou 1 ppm) durante toda a gestação. Aos 90 dias de idade, os machos e fêmeas da prole foram eutanasiados e avaliou-se 
a expressão gênica/proteica do hipotálamo, hipófise e tireoide. Realizou-se também a análise histológica da tireoide. Resultados: 
Observou-se redução no conteúdo proteico de TRH no hipotálamo e de TSHa e TSHb na hipófise dos animais da prole, sugerindo 
aumento na taxa de secreção hormonal. Além disso, na tireoide dos animais expostos, houve aumento da expressão gênica/proteica de 
Pax8, Nkx2.1, Nis, Tshr, Tg e Tpo. Os efeitos no eixo HHT foram observados em ambas as doses de tratamentos nas fêmeas e, princi-
palmente, na maior dose de tratamento nos machos. Ainda, na tireoide das fêmeas, em ambas as doses, houve aumento da expressão da 
histona acetiltransferase e diminuição da histona deacetilase, e aumento significativo do conteúdo de H3Ac. Já nos machos, apenas na 
dose de 1 ppm, observou-se aumento da acetilação e diminuição da metilação da histona H3. Finalmente, em ambos os sexos e doses, a 
tireoide apresentou folículos com maior diâmetro e maior conteúdo de coloide em relação ao grupo controle. Conclusão: A exposição 
intrauterina ao perclorato potencialmente programa e desregula o eixo HHT dos animais da prole durante a vida adulta. Nossos dados 
indicam que as fêmeas das proles são mais sensíveis ao perclorato, uma vez que ambas as doses de tratamento induziram disfunção no 
eixo HHT, enquanto nos machos a maior parte das alterações foi observada apenas na maior dose de tratamento. Mecanismos epige-
néticos relacionados ao aumento da transcrição gênica parecem ter um papel importante de programação do aumento da expressão 
gênica/proteica da tireoide dos animais expostos.

93202 DISFUNÇÃO MITOCONDRIAL COMO POSSÍVEL CAUSA DO HIPOTIREOIDISMO EM RATOS 
DIABÉTICOS
Lucas Agostini1, Armando Ribeiro Florido Neto1, Talles Moraes de Sousa1, Érique de Castro1, Maria Tereza Nunes1 
1 Universidade de São Paulo

A participação dos hormônios tireoidianos (TH) no metabolismo é conhecida há muitos anos. A literatura mostrou uma correlação 
positiva entre diabetes mellitus tipo 1 (DM1) e disfunção tireoidiana ocasionando uma série de disfunções metabólicas que repercutem 
na função de vários órgãos e sistemas, podendo-se destacar as alterações promovidas em mitocôndrias musculares, às quais se atribui, 
ao menos, parte dos danos causados pelo DM 1 e 2 no metabolismo. A maior parte do ATP celular é produzida nas mitocôndrias 
(PGC1a/Ppargc1a/Tfam/MtTFA), que são organelas fundamentais para a regulação de vários processos celulares. Essas sofrem con-
tínuos processos de fusão (Mfn2; OPA1) e fissão (DRP1; Fis1), que se mantêm em equilíbrio para que ocorra uma dinâmica mitocon-
drial adequada, prevenindo, assim, a apoptose celular. Este estudo teve como objetivo avaliar se o hipotireoidismo observado em ratos 
induzidos ao DM1 decorre de um comprometimento da dinâmica/função mitocondrial da tireoide desses animais. Foram utilizados 
40 ratos Wistar, de ±250 g, mantidos em condições padronizadas de temperatura (22 ± 2°C), ciclo claro/escuro (12/12), água e ração 
ad libitum e distribuídos nos grupos: C – controle (não diabético) e DM – diabético tipo 1. A expressão gênica e das proteínas citadas 
foi quantificada por qPCR e Western Blot, respectivamente, e a respiração mitocondrial, por Ouroboros. Foram considerados diabéticos 
animais com valores glicêmicos acima de 250 mg/dL. O teste t de Student foi utilizado para analisar a existência de diferenças entre 
as médias. Valores de p < 5% foram considerados significantes estatisticamente. Podem-se observar: redução significativa na expressão 
dos genes Ppargc1a, Tfam, Mfn2, complexos 1, 2, 3 4, 5 e Bcl2 e aumento significativo nos genes: Dnm1; Fis1 no grupo DM vs. C. 
No conteúdo proteico, observamos redução em mtTFA, MFN2, OPA1, complexos 1, 2, 3, 4 e 5, e aumento significativo em DRP1 
no grupo DM vs. C. Foi observada redução significativa na respiração mitocondrial dependente de substrato energético e na respiração 
mitocondrial acoplada à síntese de ATP no grupo DM vs. C. Os dados apresentados sugerem uma acentuada disfunção mitocondrial 
na tireoide de ratos diabéticos, o que poderia justificar o hipotireoidismo primário detectado nessas condições em estudos anteriores 
do grupo.
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92956 EXPOSIÇÃO MATERNA AO FTALATO DEHP DURANTE A GESTAÇÃO DESREGULA O EIXO 
HIPOTÁLAMO-HIPÓFISE-TIREOIDE DOS ANIMAIS DA PROLE DURANTE A VIDA ADULTA
Erica Kássia Sousa Vidal1, Guilherme Henrique1, Caroline Serrano do Nascimento2 
1 Instituto Israelita de Ensino e Pesquisa Albert Einstein. 2 Universidade Federal de São Paulo (Unifesp); Instituto Israelita de Ensino e 
Pesquisa Albert Einstein

Introdução: O dietil-hexil ftalato (DEHP) é utilizado na produção de plásticos maleáveis, e seu papel desregulador sobre a função 
tireoidiana já foi relatado na literatura. Contudo, pouco se sabe sobre seus efeitos durante o período intrauterino, que é fundamental 
para o desenvolvimento e a programação da expressão gênica de diferentes tecidos, tornando os indivíduos mais ou menos susceptí-
veis ao desenvolvimento de doenças durante a vida adulta. Objetivo: Investigar o impacto da exposição materna ao DEHP durante 
a gestação sobre a função do eixo hipotálamo-hipófise-tireoide (HHT) dos animais da prole durante a vida adulta. Métodos: Ratas 
Wistar prenhes foram tratadas oralmente com óleo de milho (controle) ou óleo de milho suplementado com DEHP (0,48 e 4,8 mg/
kg/dia) apenas durante o período gestacional. No dia pós-natal, 90 as fêmeas e machos das proles foram eutanasiados. Hipotálamo, 
hipófise e tireoide foram coletados e analisou-se a expressão gênica e proteica por meio de RT-qPCR e Western Blotting. Resultados: 
Nas fêmeas, houve aumento da expressão gênica/proteica do TRH no hipotálamo, em ambas as doses de tratamento. Esse efeito foi 
coerente com o aumento da expressão gênica/proteica de TSHb na hipófise. Já na tireoide, houve redução da expressão gênica/pro-
teica de NIS, TSHR, TG, TPO, NKX2.1, PAX8, FOXE1, em ambas as doses de DEHP. Ainda na tireoide, observaram-se diminuição 
da acetilação da histona H3 e aumento da expressão da histona deacetilase, dados coerentes com a menor atividade transcricional nesse 
tecido. Nos machos, houve aumento no conteúdo de mRNA/proteína TRH no hipotálamo e de TSHb na hipófise, especialmente na 
menor dose de tratamento. Na dose 4,8 mg/kg, apesar do aumento na expressão gênica de TSHb, houve diminuição no conteúdo 
proteico do hormônio. Na tireoide, houve diminuição da expressão de NIS, TSHR, FOXE1 em ambas as doses de tratamento, mas 
aumento da expressão de TPO, NKX2.1, PAX8, especialmente na maior dose de tratamento. Ainda, houve diminuição da metilação e 
aumento da acetilação da histona H3, além de diminuição da expressão de DNMT3, efeitos indicativos de um aumento na atividade 
transcricional na tireoide. Conclusão: A exposição intrauterina ao DEHP desregula o eixo HHT por meio de mecanismos distintos 
em machos e fêmeas adultos das proles, sugerindo um aumento na susceptibilidade para o desenvolvimento de disfunções tireoidianas 
durante a vida adulta.
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MeTabolisMo e ação Dos HorMônios TireoiDianos

92720 EFEITOS AUTÓCRINOS DOS HORMÔNIOS TIREOIDIANOS SOBRE A EXPRESSÃO DE GENES 
MITOCONDRIAIS E SEUS POTENCIAS DESDOBRAMENTOS
Ana Caroline Rippi Moreno1, Yago Carvalho Lima1, Ana Carolina Panveloski Costa1, Maria Tereza Nunes1 
1 Instituto de Ciências Biomédicas da Universidade de São Paulo (USP)

Os hormônios tireoidianos (T3 e T4) são essenciais para o crescimento e desenvolvimento e seus receptores (THRs) são expressos 
em todos os tecidos. Sua ação sobre as mitocôndrias foi uma das primeiras a serem identificadas e associada aos seus efeitos sobre a 
taxa metabólica. A tireoide apresenta THRs e pouco se sabe sobre as ações autócrinas do T3. Realizamos a análise do transcriptoma 
de células tireoidianas PCCL3 mantidas na ausência e presença de T3 por meio de sequenciamento de nova geração (RNAseq), a 
qual revelou inúmeros genes diferencialmente expressos pelo T3, entre os quais o Mpc1 (mitochondrial pyruvate carrier 1), Atp5h  
(D subunit of mitochondrial ATP synthase), Atp5i (E subunit of mitochondrial ATP synthase), Usmg5 (up-regulated during skeletal mus-
cle growth protein) e Ndufv2 (NADH dehydrogenase [ubiquinone] flavoprotein 2, mitochondrial), todos positivamente regulados pelo 
T3. Este estudo teve como objetivo avaliar se os dados obtidos no RNAseq são reprodutíveis em tireoide de ratos tratados com T3 e 
induzidos ao hipotireoidismo. Foram utilizados 14 ratos Wistar machos com ±45 dias. Os animais do grupo controle (n = 4) receberam 
água ad libitum e injeções ip de salina (~300 µL); os do grupo hipotireóideo (n = 4) receberam água ad libitum com metimazol na 
concentração de 0,03% e injeções ip de salina (~300 µL) e os do grupo hipertireóideo (n = 6) receberam água ad libitum e injeções ip 
de T3 (~300 µL) na dose de 1,5 µg/100 g de PC. Após duas semanas de intervenção, os animais foram anestesiados com ketamina e 
xilazina, decapitados e a tireoide foi removida e armazenada em -80 °C. Após a extração do RNA com Trizol, foi realizada a análise da 
expressão dos genes citados pela técnica de RT-qPCR, normalizados pelo constitutivo Rpl19. Dos cinco genes analisados, o Mpc1 e o 
Atp5h, apesar de seguirem o padrão apresentado pelo RNAseq, não apresentaram alteração significativa. O gene Usmg5 foi regulado 
positivamente pelo T3 vs. grupo Hipo (p = 0,02). Os genes Ndufv2 e Atp5i reproduziram o padrão do RNAseq, sendo regulados po-
sitivamente pelo T3 (Ndufv2; Hiper x Hipo, p = 0,001, e Atp5i; Hiper x Hipo, p = 0,0002) e negativamente na ausência do hormônio 
(Ndufv2; Hipo x Controle, p = 0,01, e Atp5i; Hipo x Controle, p = 0,004). Esse estudo revela ações autócrinas do T3 sobre a função 
mitocondrial, possibilitando desdobramentos terapêuticos uma vez que a disfunção mitocondrial está relacionada a diversas doenças 
metabólicas, nas quais a função tireoidiana também está comprometida.

92919 O TRATAMENTO COM T3 REDUZ A EXPRESSÃO GÊNICA DE ENZIMAS ENVOLVIDAS NA 
GLICONEOGÊNESE HEPÁTICA EM RATOS INDUZIDOS AO DIABETES MELLITUS POR ALOXANA
Yago Carvalho Lima1, Ana Caroline Rippi Moreno1, João Marcelo Pereira Alves1, Maria Tereza Nunes1

1 Universidade de São Paulo

Estudos desenvolvidos no nosso laboratório demonstraram que o tratamento de ratos induzidos ao diabetes mellitus (DM) com T3 
promove melhora na homeostase glicêmica atribuída à elevação da expressão de GLUT4 no tecido muscular esquelético e adiposo, 
o que aumenta a captação de glicose, e à redução de citocinas inflamatórias, SGLT2 e PEPCK, enzima-chave da gliconeogênese, o 
que promove aumento da sensibilidade à insulina e da excreção renal de glicose e diminuição da produção hepática de glicose, res-
pectivamente. Observa-se também redução da colesterolemia e da trigliceridemia, eventos que têm o fígado como alvo central. Neste 
estudo foi realizada a análise do trancriptoma de fígado de ratos controles (C), diabéticos (D) e diabéticos tratados com T3 (DT3), por 
sequenciamento de nova geração (RNAseq) para buscar genes diferencialmente expressos pelo T3 na condição de DM. Ratos Wistar 
foram induzidos ao DM por aloxana (150 mg/kg p.c., ip), sendo parte deles tratados com T3 (1,5 µg/100 g p.c., ip) por 28 dias (N = 
10/grupo). Após esse período, os animais foram anestesiados, decapitados, e o sangue foi colhido para avaliação do TSH e glicemia e 
o fígado removido e submetido à extração de RNA total. As amostras foram enviadas ao Centro de Genômica Funcional ESALQ/USP 
para a preparação da biblioteca e sequenciamento das amostras por RNAseq. Cerca de 5.000 genes apresentaram-se diferencialmente 
expressos pelo T3 na condição de DM e, desses, foram selecionados quatro da via da gliconeogênese: G6pc (Glicose-6-fosfatase), Fbp1 
(Frutose-1,6-bifosfatase-1), Gpi (Glicose-6-fosfato isomerase) e Pck1 (Fosfoenolpiruvato carboxiquinase-1), que apresentaram expres-
são reduzida pelo T3. Realizou-se a validação desses genes por qRT-PCR em amostras de fígado de ratos sob as mesmas condições 
experimentais e, dos quatros genes selecionados, apenas dois, o Fbp1 e o Pck1, apresentaram padrão similar de expressão ao do RNA-
seq, confirmando que o T3 reduziu a expressão dessas enzimas. Esse é o primeiro trabalho que mostra uma relação do T3 com o gene 
Fbp1. A elevação do TSH e a redução de T3 séricos no grupo DM corroboram nossos dados anteriores de que ratos DM apresentam 
hipotireoidismo, o que abona o tratamento do DM com T3. A elevada glicemia do grupo DM também foi reduzida pelo T3. Além 
da Pck1, nossos resultados revelam que outra enzima da gliconeogênese encontra-se regulada negativamente pelo T3 no DM, o que 
coloca esse hormônio com um potencial alvo terapêutico que deve ser mais bem explorado.
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93244 PADRÕES DE USO DE IODO RADIOATIVO NO MANEJO DO CARCINOMA DIFERENCIADO DE 
TIREOIDE NO BRASIL
Wallace Klein Schwengber1, Lais Marques Mota1, Carla Fernanda Nava1, João Antonio Paim Rodrigues1, André B. 
Zanella1, Rafael Selbach Scheffel1, Ana Luiza Maia1, Jose Miguel Dora1

1 Unidade de Tireoide, Hospital de Clínicas de Porto Alegre, Faculdade de Medicina, Universidade Federal do Rio Grande do Sul

Introdução: O radioiodo (RAI) é um dos pilares do tratamento do câncer diferenciado de tireoide (CDT). Nas últimas décadas, o 
uso de RAI vem sendo mais criterioso e, quando recomendado, menores atividades têm sido indicadas. Objetivos: Avaliar os padrões 
de uso de RAI para CDT em diferentes estados do Brasil nos últimos 20 anos. Métodos: Foi realizada uma análise retrospectiva das 
prescrições de RAI para CDT, de 2000 a 2019, em estados brasileiros, baseada nos dados do Departamento de Informática do Sistema 
Único de Saúde (Datasus) e da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). As prescrições de RAI foram estratificadas em baixas 
(<100 mCi), intermediárias (100 mCi) e altas atividades (>100 mCi). Estimativas da população por estado e brasileira, coletadas do 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), foram utilizadas para ajustar prescrições por número de habitantes. Resultados: 
O número de prescrições de RAI para CDT no Brasil aumentou de 0,45 para 2,28 por 100.000 habitantes, de 2000 a 2015, e depois 
assumiu uma tendência decrescente, fechando o ano de 2018 em 1,87/100.000 habitantes. Em 2018, as prescrições de RAI ajustadas 
para 100.000 habitantes variaram de 0,07/100.000 habitantes no Mato Grosso do Sul para 4,74/100.000 habitantes no Rio Grande 
do Norte. Em relação às atividades de RAI prescritas no Brasil, no período de 2000 a 2008, a proporção de altas atividades (>100 
mCi) entre todas as prescrições de RAI aumentou continuamente de 51,2% até 74,1%. De 2009 em diante, houve progressiva redução 
nas prescrições de altas atividades no país, fechando 2019 em 52,5%. Em 2018, entre os estados brasileiros, a prática de solicitar altas 
atividades variou de 16% em Pernambuco para 82% em Goiás. Conclusão: Nos últimos anos, nota-se tendência à menor prescrição de 
RAI, assim como à redução no uso de altas atividades para CDT no Brasil. Há, entretanto, grande variabilidade no padrão de prescrição 
de RAI para CDT entre os diferentes estados. Esses resultados sugerem que subuso e sobreuso de RAI para CDT coexistem no país, e 
que esforços conjuntos em diversos níveis são necessários para um cenário de maior uniformidade assistencial.

93237 TIREOIDECTOMIA PROFILÁTICA EM CRIANÇAS E ADOLESCENTES CARREADORES DE 
MUTAÇÃO NO RET: QUAL O MOMENTO IDEAL?
Laura Marmitt1, Marta Amaro da Silveira Duval1, André B. Zanella1, Carla Vaz Ferreira1, Antonio Felippe Benini1,  
Marli Teresinha Viapiana Camelier1, Ana Luiza Maia1

1 Hospital de Clínicas de Porto Alegre (HCPA) 

Introdução: O rastreamento genético identifica portadores assintomáticos do câncer medular de tireoide (CMT), possibilitando a 
tireoidectomia precoce e o aumento nas taxas de cura. Contudo, ainda existem controvérsias sobre o momento ideal da realização da 
tireoidectomia profilática. Objetivo: Descrever os achados clínicos e oncológicos dos carreadores da mutação no proto-oncogene RET 
diagnosticados na infância e adolescência em acompanhamento na nossa instituição. Métodos: Foram incluídos pacientes com NE-
M2A diagnosticados por meio do rastreamento genético com menos de 25 anos de idade, realizado no Hospital de Clínicas de Porto 
Alegre. Os dados foram obtidos por meio de revisão de prontuários médicos. Resultados: Nossa coorte é constituída atualmente por 
184 pacientes com NEM2A, sendo 69 deles diagnosticados com menos de 25 anos. A mediana (p25-75) de idade ao diagnóstico foi 
de 9,0 anos (3,0-13,3 anos) e 59,5% eram do sexo feminino. A mutação mais frequente foi no códon 634, correspondendo a 88% dos 
casos. A mediana (p25-75) da calcitonina basal foi de 16,0 pg/mL (9,98-36,4 pg/mL). Sessenta e quatro pacientes foram submetidos 
à tireoidectomia total, enquanto cinco pacientes estão em seguimento clínico. A idade média (±DP) da tireoidectomia total foi de 11,1 
± 4,4 anos. Na análise histopatológica, dois pacientes apresentavam hiperplasia de células C, enquanto os demais apresentavam CMT. 
O tamanho do tumor variou de 0,1 a 3,5 cm e dois pacientes apresentavam acometimento linfonodal, ambos. Em relação ao TNM (8ª 
edição), 62 pacientes foram classificados em estádio I e dois pacientes em estádio III. Os dados de seguimento disponíveis mostram 
que, após uma média de 12,0 ± 5,0 anos de acompanhamento, 96,5% encontram-se livres de doença, baseado no exame físico, ecogra-
fia cervical e níveis indetectáveis de calcitonina sérica. Três pacientes desenvolveram feocromocitoma e dois pacientes desenvolveram 
hiperparatireoidismo. Conclusão: Apesar de nossos pacientes terem sido submetidos à tireoidectomia em uma idade mais tardia do que 
a recomendada pelas diretrizes atuais, a maioria se encontra livre de doença após um tempo de seguimento prolongado. Sabendo que 
a evolução da doença apresenta características individuais, nossos resultados levantam questionamentos referentes ao momento ideal 
para realização da tireoidectomia em portadores da mutação no gene RET.
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93223 UNDETECTABLE POSTOPERATIVE CALCITONIN AS A PROGNOSTIC MARKER FOR LONG TERM 
DISEASE-FREE SURVIVAL IN MTC PATIENTS: A COHORT ANALYSIS
Marta Amaro da Silveira Duval1, Mateus Espíndola1, Antônio Filipe Benini1, Marli Viapiana Camelier1, Lucieli Ceolin1, 
Carla Vaz Ferreira1, Rossana Corbo2, Fernanda Vaisman2, Ana Luiza Maia1

1 Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). 2 Instituto Nacional de Câncer José Alencar Gomes da Silva (Inca)

Introduction: Calcitonin is a specific and very sensitive biomarker used from diagnosis to follow up in medullary thyroid cancer 
(MTC). A dynamic risk stratification has been demonstrated to predicts clinical outcomes in MTC. However, the prognostic role of 
undetectable postoperative calcitonin (POCal) still undergoing studies. Objective: To evaluate if undetectable POCal is a prognostic 
marker for long term disease-free survival. Methods: Data from a cohort of MTC patients attending a referral center were obtained 
by retrospective medical records. The inclusion criteria was a histopathological diagnosis of MTC. Patients were classified according 
to POCal into two categories: undetectable calcitonin – calcitonin under the reference value; and detectable calcitonin. At final follow 
up disease status was classified as: i) no evidence of disease (undetectable calcitonin); ii) biochemical disease (detectable calcitonin with 
no evidence of structural disease); iii) structural disease (evidence of disease in imaging exams); iv) disease-related death. We evaluate if 
there is a POCal cutoff point predicting excellent response at final follow up by normalized calcitonin values according to the reference 
value for each method (calcitonin value/inferior reference value). Results: Four hundred and fifty-four MTC patients with a mean age 
at diagnosis of 41.73 (±18.41) were included in the study. There was a predominance of females (60.4%) and sporadic tumors (54.5%). 
The median tumor size was 2.61 cm (1.1-3.5), 191 (45.3%) presented lymph node metastasis and 78 (18.5%) distant disease. At first 
postoperative evaluation (3-6 months after surgery), 149 (42.8%) have undetectable POCal. Remarkable, after a median follow-up of 
8.65 years (2.16-13.40), 127 (90.1%) of them persisted with no evidence of disease while 14 (9.9%) evolved to biochemical disease 
with stable calcitonin levels. On the other hand, in the detectable POCal group, 19 (9.8%) evolved to disease-free, 51 (26.3%) pre-
sented biochemical disease, 61 (31.4%) persistent structural disease and 63 (32.5%) died of disease-related events. ROC curve analysis 
shows a cutoff point for normalized calcitonin of 1.0 with a sensibility of 89.4%, specificity of 87.3% and area under de curve 0.928 
(0.896-0.961). The cutoff point was established in the highest Youden index (0.78). Conclusion: Undetectable POCal seems to be a 
strong prognostic marker for long term disease-free survival in MTC patients.
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93228 GENOTYPING EIGHT SNPS IN AN EUTHYROID ELDERLY POPULATION: IMPLICATIONS FOR TSH 
AND THYROID HORMONE LEVELS VARIATION INTERPRETATION
Elisa Leal Aires Pimentel1, Aline dos Anjos Santana1, Jocyel de Brito Oliveira1, Fabiane Tavares Carrijo1, Lorena Rejane 
Maia de Jesus1, Jenifer Freitas Arcelino1, Haiara Ramos Barreto1,  Victor Costa Araujo1, Morgana Miranda Ramos1, 
Joaquim Roque de Jesus Nogueira Junior1, Natássia Elena Bufalo2, Hellen Freitas Fonseca3, Maria Borges Rabelo de 
Santana3, Hatilla dos Santos Silva3, Camila Alexandrina Viana de Figueiredo3, Ryan dos Santos Costa3, Laura Sterian 
Ward2, Helton Estrela Ramos1 
1 Thyroid Study Laboratory, Department of Bioregulation, Health & Science Institute, Federal University of Bahia, Salvador, Brazil.  
2 Laboratory of Cancer Molecular Genetics, School of Medical Sciences, University of Campinas, Campinas, Brazil. 3 Laboratory of 
Immunopharmacology and Molecular Biology, Department of Bioregulation, Health & Science Institute, Federal University of Bahia, 
Salvador, Brazil

Introduction: Genome-wide association studies (GWAS) performed so far have revealed genetic variants associated with thyroid func-
tion tests (TFTs). However, many key players in the regulation of thyroid hormone bioavailability and action, still need to be validated, 
mainly in elderly population. This might be very important for TFTs interpretation. Objective: To investigate the prevalence and 
impact of eight polymorphisms (SNPs) to TSH and thyroid hormone levels in elderly subjects. Methods: Our cross-sectional study in-
cluded 102 subjects who participated from the Open University for Senior Citizens Program from the University of the State of Bahia. 
Body mass index (BMI), Bioelectrical impedance analysis (BIA) and TSH, fT4, fT3, TPOAb and TGAb were determined. Patients with 
antibody positivity or using LT4 or interfering medications were excluded (N = 31). The SNPs evaluated: DIO1 (rs2235544), DIO2 
(rs978055, rs225014, rs12885300), SLC17A4 (rs9356988), PDE10A (rs753760), GLIS3 (rs11571583) and PTCSC2 (rs7045138), 
by TaqMan® SNP Genotyping (results will follow this order). GraphPad Prism 6.0, Mann-Whitney test. Results: The mean age of 
the study population (N = 71) was 70.1 ± 6.3 years, ranging from 60-95 years, and 93% were female. The mean fat mass index was 
22 ± 3.5% by BIA. The mean TSH, fT4, fT3 and fT3:fT4 ratio were 1.6 ± 1.0 mIU/L, 1.2 ± 0.2 ng/dL, 2.8 ± 0.3 pg/mL and 2.5 
± 0.4, respectively. 16% had TSH > 2.5 mIU/L. The SNPs frequencies (hetero or homozygous) were: 42%, 48%, 37%, 16%, 26%, 
33%, 23% and 40%, respectively. Here, the SNPs statistically associated with TFTs. For SLC17A4 (rs9356988), the TSH was higher 
between individuals with the polymorphic variant (allele A) (2.75 ± 0.17 mIU/L) when compared with Wild-type (allele G) (1.38 ± 
50.17 mIU/L) (p = 0.03). For PTCSC2 (rs7045138), TSH was lower between individuals presenting the polymorphic variant (al-
lele T) (1.21 ± 0.18 mIU/L) vs. Wild-type (allele C) (2.36 ± 0.66 mIU/L) (p = 0.01). For DIO1 (rs2235544), the fT3 levels were 
lower among subjects harboring the polymorphic variant (allele A) (2.75 ± 0.06 pg/mL) vs. Wild-type (allele C) (2.97 ± 0.08 pg/mL)  
(p = 0.03). Conclusion: 3/8 SNPs (rs9356988, rs7045138 and rs7045138) previously identified in adult population, have been, now, 
significantly associated with TSH or fT3 levels in euthyroid antibody-negative elderly subjects. It is possible that genetic variants might 
be able to explain a substantial part of the variation in these traits among elderly individuals.
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92989 IDENTIFICAÇÃO DE EVENTOS GENÉTICOS QUE COOPERAM COM RAS NA GÊNESE E 
PROGRESSÃO DOS CARCINOMAS DA TIREOIDE
Thaise Carneiro1, Larissa Bim1, Vanessa Candiotti Buzzato2, Vanessa Galdeno2, Eunjung Alice Lee3, Pedro Galante2,  
Janete Cerutti1 
1 Laboratório de Bases Genéticas dos Tumores da Tireoide, Disciplina de Genética, Departamento de Morfologia e Genética, 
Universidade Federal de São Paulo. 2 Centro de Oncologia Molecular, Hospital Sírio-Libanês. 3 Division of Genetics and Genomics, 
Boston Children’s Hospital and Harvard Medical School

Introdução: Mutações pontuais em um dos genes da família RAS estão entre as alterações genéticas frequentes detectadas em tumores 
benignos da tireoide, entretanto têm sido predominantemente detectadas em carcinomas pobremente diferenciados e indiferenciados 
da tireoide. Esses dados sugerem que as mutações em RAS podem ser um evento precoce em um subconjunto de lesões indolentes 
da tireoide que são propensas a desenvolver metástases e desdiferenciar. Contudo, ainda não está claro se a progressão de um tumor 
benigno in situ para um fenótipo mais agressivo envolve a aquisição de eventos genéticos e/ou epigenéticos que cooperam com RAS. 
Diante do exposto, outro aspecto controverso é o papel de RAS no diagnóstico pré-cirúrgico dos nódulos da tireoide. Este estudo 
teve como objetivo identificar eventos genéticos que cooperam com RAS na gênese e progressão dos tumores da tireoide. Material e 
métodos: Onze amostras de carcinomas da tireoide RAS positivas foram submetidas ao sequenciamento de RNA (RNA-Seq). As amos-
tras foram preparadas utilizando o kit TrueSeq e sequenciadas na plataforma NextSeq 500 (Illumina Inc.). As leituras foram alinhadas 
ao genoma de referência GRCh38. Paralelamente, analisamos 60 carcinomas papilíferos da tireoide positivos RAS, cujos dados estão 
disponíveis no The Cancer Genome Atlas Program (TCGA). As variantes ou fusões consideradas causativas foram validados por PCR e 
sequenciamento de Sanger. Resultados: A identificação de variantes, fusões, mudanças na expressão gênica e detecção de transcritos 
alternativos revelou que aproximadamente 45% dos carcinomas positivos para RAS mostraram mutações genéticas potencialmente 
causadoras em genes que codificam proteínas associadas a processos celulares como crescimento e divisão e, recentemente, têm sido 
associadas à progressão de tumoral. Os dados de validação confirmam a presença desse novo evento nas amostras RAS positivas. Além 
disso, a expressão de genes que codificam proteínas que pertencem a essa via também se encontra alterada nas amostras avaliadas neste 
estudo. Conclusões: A identificação de mutações somáticas recorrentes, presentes em genes que codificam proteínas que participam da 
mesma via de sinalização sugere que elas podem cooperar com o RAS na gênese e progressão dos tumores tireoidianos. Acreditamos 
que nossos dados podem contribuir para a compreensão dos processos biológicos, bem como auxiliar no diagnóstico pré-cirúrgico dos 
nódulos da tireoide.
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92990 AVALIAÇÃO SERIADA DA RESISTÊNCIA HIPOFISÁRIA AO HORMÔNIO TIREOIDIANO EM 
INDIVÍDUOS COM A MUTAÇÃO P453T NO GENE THRB E ANÁLISE ESTRUTURAL DO RECEPTOR 
MUTANTE
Ludmilla Ferreira Cardoso1, Alessandro Silva Nascimento2, Léa Maria Zanini Maciel1
1 Departamento de Clínica Médica, Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, SP.  
2 Instituto de Física de São Carlos, Universidade de São Paulo, São Carlos, SP

Introdução: A resistência ao hormônio tireoidiano (RTH) por mutação na isoforma β do receptor do hormônio tireoidiano (THRB) 
é o primeiro e mais conhecido defeito entre as formas herdadas de sensibilidade prejudicada ao hormônio tireoidiano (HT). Pacientes 
com RTHβ apresentam variabilidade fenotípica e melhora clínica ao longo da vida. Manifestações como hiperatividade e taquicardia 
tendem a se atenuar com a idade. Objetivos: Avaliar nove indivíduos pertencentes a cinco famílias portadoras da mesma mutação no 
THRB, P453T (c.1357 C>A), em seguimento no Hospital das Clínicas da FMRP-USP, quanto à resistência hipofisária ao longo do 
tempo. Realizar análise estrutural do receptor mutante baseada em cristalografia. Métodos: Foram realizadas dosagens séricas seriadas 
de TSH e T4 livre (FT4) e foi calculado o índice de resistência tireotrófica ao T4 (IRTT4), obtido pelo produto de FT4 e TSH, que 
quantifica a resistência dos tireotrofos à regulação por retroalimentação negativa exercida pelos HT. Foi feita a correlação do IRTT4 
com a idade. Adicionalmente, a mutação P453T foi reproduzida pelo sistema de visualização molecular Pymol (The PyMOL Molecular 
Graphics System, Schrödinger, LLC), na estrutura do domínio de ligação ao ligante do receptor (LBD-TRβ), validada e depositada 
no World Wide Protein Data Bank (WW-PDB) sob o código 3jzc, para modelagem molecular com avaliação estrutural. Resultados: 
Foram avaliados nove indivíduos, seis masculinos e três femininos, por 4,71 ± 6,32 anos (média ± SD). Foram realizadas 6,55 ± 8,48 
coletas de exames por paciente. A idade média foi de 27,57 ± 19,55 anos. As dosagens hormonais indicaram ampla variabilidade entre 
os indivíduos; houve correlação negativa entre IRTT4 e idade (p = 0,0003, r = -0,41), indicando redução da resistência ao longo do 
tempo. A análise estrutural sugere que a troca de prolina por treonina no resíduo 453 causa alterações estruturais na 12ª α-hélice do 
LBD, que tem papel importante na estabilização do ligante dentro do seu sítio ativo e na exposição da superfície de ancoragem de 
coativadores, prejudicando a formação do sítio de interação com o ligante e/ou coativadores. Conclusão: Este estudo revela variabi-
lidade na resistência hipofisária em pacientes com a mesma mutação, mais acentuada em indivíduos mais jovens e que melhora com o 
tempo, por mecanismo fisiopatológico não completamente elucidado. A avaliação estrutural fornece uma compreensão racional dos 
efeitos deletérios causados pela mutação.



S12

M
éTo

D
o

s D
e D

iag
n

ó
sTiCo

Comunicação Oral – Finalista Prêmio Jovem Cientista (Translacional)

MéToDos De DiagnósTiCo

93065 USO DO MICRORNA MIR-146B COMO UM NOVO BIOMARCADOR DE MALIGNIDADE EM 
NÓDULOS DE TIREOIDE DE CITOLOGIA INDETERMINADA – BETHESDA III/IV
Marcos Tadeu dos Santos1, Flávia Gaona de Oliveira Gennaro1, Bruna Moretto Rodrigues1, Andrei Felix de Oliveira1, 
André Lopes Carvalho2

1 ONKOS Diagnósticos Moleculares. 2 Hospital de Câncer de Barretos

Introdução: O uso de testes moleculares em pacientes com nódulos de tireoide de citologia indeterminada (Bethesda III/IV – B3/
B4) é uma estratégia que visa excluir a malignidade e evitar cirurgias desnecessárias. Por isso, a maioria dos testes disponíveis apre-
senta um elevado VPN. Como estratégia para melhorar também o VPP e diminuir ainda mais os falso-positivos, diversos testes têm 
complementado a investigação com a análise de mutações em biomarcadores como BRAF V600E e pTERT. Porém, apesar da elevada 
especificidade (98% e 88%, respectivamente), a baixa prevalência dessas mutações (10% e 1,6%, respectivamente) nas citologias B3/B4 
limita sua utilidade clínica. A literatura sugere o miR-146b como potencial biomarcador “rule-in” por ser superexpresso em nódulos 
malignos. Entretanto, além de não haver um cut-off definido, não existem dados especificamente nas citologias B3/B4. Objetivo: 
Avaliar a expressão mir-146b em nódulos de citologia indeterminada e estabelecer um cut-off para o seu uso como biomarcador de 
malignidade. Métodos: A expressão do miR-146b e de outros 6 microRNAs normalizadores foi avaliada em 289 amostras de nódulos 
B3/B4, sendo 121 malignos/NIFTPs e 168 benignos. As amostras são provenientes de 51 diferentes laboratórios de 24 cidades em 
8 estados brasileiros. Todas as lâminas de citologia foram revisadas por patologistas independentes. As amostras foram analisadas por 
qPCR (TaqMan) e o poder discriminador do miR-146b foi avaliado pelo seu fold-change em relação aos microRNAs normalizadores. 
Resultados: A análise dos dados permitiu o estabelecimento de um cut-off de 15,89 (fold-change). Com base nesse valor de corte, 101 
dos 289 casos foram considerados positivos (35% de prevalência) com 86% de especificidade (apenas 24 falso-positivos/168 benignos), 
64% de sensibilidade (77 verdadeiro-positivos/121 malignos e NIFTPs) e VPP de 76% (risco de malignidade – RM), e 100% dos 
NIFTPs (9/9) foram considerados positivos. Conclusão: Estabelecemos um cut-off e demonstramos o potencial uso do miR-146b 
na prática clínica como biomarcador de malignidade em citologias B3/B4. A prevalência de casos positivos (35%) é significativamente 
superior à de biomarcadores estabelecidos como BRAF, pTERT, RET/PTC, entre outros, e o RM observado (76%) já é considerado 
na prática clínica como suficiente para indicação cirúrgica (RM similar a uma citologia Bethesda V – 75%), demostrando, assim, sua 
potencial maior utilidade clínica diagnóstica.
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93235 PAPEL PROGNÓSTICO DE UM PAINEL DE MICRORNA EM AMOSTRAS SÉRICAS E DE PUNÇÃO 
ASPIRATIVA POR AGULHA FINA EM CARCINOMAS DIFERENCIADOS DE TIREOIDE
Mariana Mazeu Barbosa de Oliveira1, Gustavo Bittar Cunha1, Leandro Augusto de Barros Silva1, Adriano Namo 
Cury1, Rosália Padovani1, Carolina Ferraz da Silva1

1 Santa Casa de São Paulo

Introdução: A avaliação do prognóstico de pacientes com carcinoma diferenciado de tireoide (CDT) é realizada por meio de 3 classifi-
cações, conforme descrito no guideline da American Thyroid Association (ATA): 1) a que avalia o risco de mortalidade (RM) por meio 
da 8ª edição AJCC/TNM; 2) a que avalia o risco de recorrência/persistência (RRP) da doença; e 3) a que avalia o tipo de resposta 
ao tratamento (TR) proposto. Os microRNA (miRNAs) já têm eficácia diagnóstica comprovada para diferenciar nódulos benignos 
de malignos em citologias indeterminadas, obtidas por meio de punção aspirativa por agulha fina (PAAF). No entanto, do ponto de 
vista prognóstico, o papel dos miRNAs ainda precisa ser mais bem elucidado, principalmente em amostras séricas. Objetivos: Avaliar 
a expressão de um painel de miRNAs em amostras de PAAF e sangue periférico e correlacionar com os três estadiamentos prognós-
ticos: RM, RRP e TR. Métodos: Foi avaliada a expressão dos miRs-146b-5p, -221, -222, -139 e -184 em 55 amostras de PAAF e 
23 amostras séricas de pacientes com CDT, colhidas no pré-operatório. Todos os pacientes foram estratificados quanto ao RM, RRP 
(classificados em baixo, intermediário e alto risco) e TR (excelente, indeterminada, bioquímica ou estrutural incompletas). O perfil de 
expressão dos miRNAs foi avaliado por RT-qPCR e calculado pelo método DCt. O teste de Kruskal-Wallis foi aplicado para determinar 
a significância dos diferentes níveis de expressão do miRNA correlacionando com os diferentes riscos. Resultados: Tanto nas amostras 
de PAAF, como nas amostras séricas, o miR-146b-5p foi preditivo para estratificar o RRP (p = 0,007 e p = 0,015, respectivamente). 
Não houve correlação entre a expressão de nenhum outro miRNA do painel, nem em amostras de PAAF (mir-221 p = 0,258; miR-222 
p = 0,093; miR-139 p = 0,429; miR-484 p = 0,798) e nem séricas (mir-221 p = 0,057; miR-222 p = 0,681; miR-139 p = 0,239; miR-
484 p = 0,439), para determinação do RRP. Nenhum miRNA do painel, tanto das amostras de PAAF quanto de amostras séricas, foi 
capaz de predizer RM ou TR, incluindo o miR-146b-5p (TR: p = 0,591 e RM: p = 0,103, das amostras da PAAF, TR: p = 0,370 e RM 
p = 0,094, das amostras séricas). Conclusão: Do ponto de vista prognóstico, tanto em amostras de PAAF como séricas, o miR-146-5p 
foi capaz de estratificar o paciente quanto ao RRP da doença. Portanto, a análise do miR-146-5p no pré-operatório de pacientes com 
CDT poderá ser útil para um melhor planejamento do tratamento.

93252 PERFIL MUTACIONAL DOS CARCINOMAS DE CÉLULAS DE HÜRTHLE DA TIREOIDE: MUTAÇÕES 
RECORRENTES DA VIA WNT/β-CATENINA
Nathalie Oliveira de Santana1, Antonio Marcondes Lerario2, Claudia Kliemann Schmerling1, Venancio Avancini 
Ferreira Alves1, Ana Amélia Fialho de Oliveira Hoff3, Suemi Marui1, Debora Lucia Seguro Danilovic1 
1 Universidade de São Paulo. 2 University of Michigan. 3 Instituto do Câncer do Estado de São Paulo

Introdução: A caracterização genômica dos carcinomas de células de Hürthle da tireoide (CCHs) inclui perdas cromossômicas, 
mutações do DNA mitocondrial e um distinto perfil de expressão das vias PI3K-AKT-mTOR e Wnt/β-catenina. Objetivos: Avaliar 
o perfil molecular dos CCHs por meio de sequenciamento paralelo em larga escala e correlacioná-lo com as características clínicas e 
histopatológicas. Métodos: O DNA de 40 CCHs e 10 adenomas de células de Hürthle foi sequenciado por painel de 97 genes das 
vias MAPK, PI3K-AKT-mTOR, Wnt/β-catenina, Notch e outros, como promotor do TERT e TP53. Os programas Lofreq, Mutect 
e Lancet identificaram variantes somáticas, cuja patogenicidade foi analisada. Os dados clínicos dos CCHs foram correlacionados com 
o perfil molecular. Resultados: Os CCHs foram extensamente invasivos em 57,5% dos casos, com metástases linfonodais e a distância 
em 5% e 7,5% dos casos, respectivamente. Durante o seguimento, 10% dos pacientes apresentaram doença persistente ou recorrente, 
mas não houve óbitos pela neoplasia. As alterações genéticas ocorreram em 47,5% dos CCHs: 190 SNPs e 5 inserções/deleções. A via 
Wnt/β-catenina foi a mais frequentemente alterada (30%), seguida pelas vias MAPK (27,5%) e PI3K-AKT-mTOR (25%). FAT1 e APC 
foram os genes mais mutados, em 17,5% dos carcinomas. Mutações de NRAS foram encontradas em 7,5% dos CCHs, enquanto HRAS 
e KRAS estavam mutados em um carcinoma cada. Não houve mutações de BRAF, e havia duas mutações novas do promotor do TERT. 
Em relação aos adenomas, identificamos dois casos com a mutação p.Q61R de NRAS, outro com mutação do APC (p.P2747L), tam-
bém encontrada em dois carcinomas dessa casuística, e um com mutação de FAT1 (p.I1127V). Não houve associação significativa entre 
o perfil mutacional e os dados clínicos e histopatológicos. Conclusão: Os CCHs apresentaram ampla variedade de mutações, princi-
palmente na via Wnt/β-catenina. Mutações do gene FAT1 são capazes de ativar essa via e podem conferir uma vantagem proliferativa 
a células ricas em mitocôndrias. Nossos dados corroboram a hipótese de que o FAT1 mutado é um potencial driver da tumorigênese 
do CCH e que a via Wnt/β-catenina apresenta papel relevante nessa malignidade.
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93261 ASSESSMENT OF URINARY SELENIUM STATUS IN SCHOOLCHILDREN IN BRAZIL: SHOULD A 
DIFFERENT CUTOFF BE USED?
Renata de Oliveira Campos1, Luciana Sant’Ana Leone de Souza2, Lorena Maia de Jesus3, Clotilde Assis Oliveira1, 
Déborah Araújo Morais4, Vanessa Cristina de Oliveira Souza4, Fernando Barbosa Júnior4, Wellington Tavares4,  
Helton Estrela Ramos1 
1 Health and Science Center, Federal University Recôncavo of Bahia, Santo Antonio de Jesus, Brazil. 2 Postgraduate Program in 
Interactive Processes of Organs and Systems, Health & Science Institute, Federal University of Bahia, Salvador, Brazil. 3 Bioregulation 
Department, Health and Science Institute, Federal University of Bahia, Salvador, Brazil. 4 Laboratory of Toxicology and Essentiality of 
Metals, School of Pharmaceutical Sciences of Ribeirão Preto, University of São Paulo, Ribeirão Preto, SP, Brazil

Introduction: Selenium (Se) is an essential element in the human body that plays fundamental physiological functions. Urine is the 
main form of Se excretion (approximately 50%-70%). Thereby, measuring the urinary selenium concentration (USC) is a non-invasive 
and economic method. Objectives: Establish reference intervals for USC in Brazilian schoolchildren and compare them with pre-es-
tablished reference values reported in the literature. Methods: Cross-sectional study conducted in 982 schoolchildren and adolescents 
aged 6 to 14 years, from public schools in the state of Bahia, Brazil. Urine samples were collected in universal sample containers and 
transferred to Urine Monovette® tubes for transport and storage at -20 °C until the start of the analyses. Urinary Se concentration was 
determined using the inductively coupled plasma mass spectrometry (ICP-MS). The following cutoff points were adopted in order to 
classify the Se nutritional status: < 20 µg/L (deficiency), 20 to 200 µg/L (adequate), > 200 µg/L (excess). However, the novel defini-
tion of the cutoff proposed in this study considered the range of values   that contains the central 95% of a healthy population, that is, 
the reference limits are the values   in the 2.5 and 97.5 percentiles, respectively. Results: The overall mean USC was 40.6 ± 20.4 µg/L 
(interquartile range = 23.9 to 49.4), indicating an adequate Se intake according to reference value (20-200 µg/L). Regarding the 
prevalence, 84.7% (N = 832) had an adequate USC (>20 µg/L) and 15.3% (N = 150) had insufficient values of urinary Se. The USC 
reference range established based on percentiles 2.5th and 97.5th were 7.31-87.82 µg/L considering all schoolchildren evaluated, 
6.41-97.5 µg/L for schoolchildren under 10 years old and 9.45-94.32 µg/L for adolescents. According to the novel proposed cutoff 
point, adequate USC was observed in 95.3% (N = 935). Se deficiency was detected only in 2.3% (N = 23) and 2.4% (N = 24). Conclu-
sion: The present study demonstrated that children and adolescents from the State of Bahia, Brazil, in general, presented adequate 
nutrition of Se. However, an SD prevalence of 15.3% was found using the traditional cutoff of 20 µg/L for Se concentration in urine, 
revealing that some of the students evaluated may be exposed to risks due to oligoelement deficiency. However, we believe that the 
reference range available in the literature can overestimate the number of children and adolescents with Se deficiency.
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92874 SANDELL-KOLTHOFF REACTION AND ICP-MS MIGHT HAVE DIFFERENT ACCURACY 
DETECTION IN A CONTEXT OF NORMAL TO HIGH IODINE INTAKE
Lorena Rejane Maia de Jesus1, Renata de Oliveira Campos2, Jair de Souza Braga Filho1, Joice dos Santos de Jesus1, 
Vanessa Cristina de Oliveira Souza3, Fernando Barbosa Júnior4, Leonardo Sena Gomes Teixeira5, Helton Estrela 
Ramos1 
1 Bioregulation Department, Health and Science Institute, Federal University of Bahia. 2 Health and Science Center, Federal University 
Recôncavo of Bahia. 3 Laboratory of Toxicology and Essentiality of Metals, School of Pharmaceutical Sciences of Ribeirão Preto, 
University of São Paulo, Ribeirão Preto. 4 Laboratory of Toxicology and Essentiality of Metals, School of Pharmaceutical Sciences of 
Ribeirão Preto, University of São Paulo. 5 Institute of Chemistry; Federal University of Bahia

Introduction: Urinary iodine concentration (UIC) is recommended for monitoring iodine ingestion in epidemiological studies and 
several methods are available for this biochemical evaluation like Sandell-Kolthoff reaction (SK) (recommended by WHO) observed by 
spectophotometric detection and automated analyzers such as inductively coupled plasma mass spectrometry (ICP-MS). Few studies in 
the literature have attempted to analyze the levels of agreement by different methods in populations living in areas considered sufficient 
or under the risk of iodine excess. Objective: To compare the sensitivity of two distinct methods (SK and ICP-MS) in urine samples. 
Methods: 982 urine samples from 6- to 14-year-old schoolchildren from public schools in Bahia, Brazil. The classification of iodine 
nutritional status was based on the WHO criteria. ICP-MS equipment (PerkinElmer, NexION® 2000, Waltham USA) and Syngistix™ 
Software (PerkinElmer) were used to read the parameters. Cohen’s kappa was used to test agreement: poor if κ < 0.00; light if 0.00 
≤ κ ≤ 0.20; fair if 0.21 ≤ κ ≤ 0.40; moderate if 0.41 ≤ κ ≤ 0.60; substantial if 0.61 ≤ κ ≤ 0.80; and almost perfect if κ > 0.80. Results: 
(SK and ICP-MS, respectively): The mean UIC were 192.32 µg/L vs. 251.12 µg/L. The Distribution of samples by category: a) 
Deficiency (<100 µg/L): N = 132 (13.4%) and N = 168 (17.1%); b) Normal (100-299 µg/L): N = 780 (79.4%) and N = 511 (52%); 
c) Excessive (≥300 µg/L): N = 70 (7.1%) and N = 303 (30.9%). Kappa agreement analysis: 0.15; 0.53 and 0.06; for overall results, 
deficiency and excessive, respectively. Spearman’s correlation between SK and ICP-MS showed no significant correlation (r = 0,30; 
p = 0.001). The estimated sensitivity, specificity and positive and negative predictive values for SK (compared with ICP-MS) were: 
a) for deficiency: 56.5%, 92.7%, 71.9%, 86.6%; b) for excess: 3.8%, 90.5%. 19.6% and 60.6%. Conclusion: ICP-MS yielded slightly, 
but significantly higher UIC values than the SK. Indeed, different sensitivities and specificities with a poor agreement and detrimental 
interference in the final results was observed, mainly in the context of normal to high iodine ingestion. ICP-MS was considered more 
accurate and precise.
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92877 POTENCIAL EFEITO DA DIETA HIPERLIPÍDICA NA PERMEABILIDADE INTESTINAL DE 
CAMUNDONGOS HIPO E HIPERTIREÓIDEOS
João Kleber Neves Ramos1, Paula Bargi de Souza2, Francemilson Goulart da Silva1

1 Instituto de Ciências Biomédicas da Universidade de São Paulo (USP). 2 Instituto de Ciências Biológicas da Universidade Federal 
de Minas Gerais (UFMG)

Introdução: Sabe-se que o intestino contribui com a inflamação sistêmica de baixo grau na obesidade induzida por dieta hiperlipídica 
(HFD). Nessa condição, observa-se aumento da permeabilidade do intestino grosso por redução de proteínas de junção de oclusão, o 
que favorece a absorção do lipopolissacarídeo (LPS) e a instalação da endotoxemia e da inflamação sistêmica. Já os hormônios tireoi-
dianos (HTs) exercem ações relevantes na supressão da inflamação em diversos órgãos e tecidos, o que pode repercutir positivamente 
na integridade da barreira intestinal num modelo de HFD. Objetivos: Nosso objetivo é avaliar o impacto da HFD associada ao hipo e 
hipertireoidismo na expressão de proteínas de junção de oclusão no intestino delgado (jejuno), pois possíveis efeitos anti-inflamatórios 
dos HTs podem atenuar potenciais repercussões deletérias induzidas pela HFD na permeabilidade intestinal. Métodos: Camundongos 
C57BL/6, machos e adultos foram alimentados com dieta-padrão (LFD) e HFD por 12 semanas. Na sequência, os animais alimen-
tados com LFD e HFD receberam injeções diárias de salina, T3 e PTU (droga antitireoidiana) durante 30 dias. Após esse período, os 
animais foram submetidos à eutanásia sob anestesia para remoção do jejuno e isolamento do epitélio intestinal por processo químico 
e mecânico. Foram avaliados os conteúdos de RNAs e de proteínas de interesse por PCR em tempo real e Western Blotting. Todos os 
procedimentos experimentais foram aprovados pela CEUA-ICB (protocolo número: 119/2017). Resultado: O aumento da expressão 
gênica do Tshb confirmou o hipotireoidismo, enquanto a redução da expressão do gene do Tshb, o aumento da lipólise e a hipertrofia 
cardíaca confirmaram o hipertireoidismo. Em relação aos principais achados, observamos um aumento do conteúdo proteico da oclu-
dina e da ZO-2 nos animais do grupo HFD em relação aos seus controles. O RNAm não seguiu o padrão da proteína, pelo contrário, 
reduziu no grupo HFD. O hipo ou hipertireoidismo não afetou a expressão proteica da ZO-2 e ocludina, mas eles podem regular 
outros eventos relacionados à permeabilidade. Conclusão: Considerando que ocludina e ZO-2 são fundamentais para o processo de 
adesão célula-célula, os nossos achados apontam para uma possível redução da permeabilidade do jejuno em animais alimentados com 
HFD, condição que pode impedir a passagem de potenciais alérgenos da dieta, evitando um processo inflamatório que teria repercus-
sões negativas na absorção dos nutrientes.
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93204 ANÁLISE DO PAPEL DE RS1800472 (TGFB1) EM PACIENTES COM CARCINOMA PAPILÍFERO 
DA TIREOIDE POR MÉTODOS MOLECULAR E COMPUTACIONAL INDICA POSSÍVEL INFLUÊNCIA NA 
AGRESSIVIDADE
Karina Colombera Peres1, Larissa Teodoro1, Elisângela de Souza Teixeira1, Icléia Siqueira Barreto1, Lígia V. Montalli 
Assumpção1, Natássia Elena Bufalo1, Laura Sterian Ward1

1 Universidade Estadual de Campinas (Unicamp)

TGF-β é uma citocina multifuncional composta de 390 resíduos compreendendo o peptídeo associado de latência (LAP) e o TGF-β1 
maduro. É secretado sob forma latente, o que não permite interação com seus receptores, sendo necessária a clivagem para liberação de 
TGF-β1 propriamente ativo. Na tireoide, trabalha para a manutenção e diferenciação da célula folicular normal. Contudo, evidências 
mostram que as células neoplásicas são capazes de usar suas funções de diferenciação celular para sua própria progressão. O polimorfis-
mo rs1800472 já foi estudado em uma série de tumores humanos, mas o seu papel permanece controverso. Trata-se de um polimor-
fismo missense localizado em uma região cromossômica importante para a ativação do TGF-β1, podendo afetar a conformação desse 
peptídeo e sua posterior ativação. Nosso objetivo foi investigar o papel desse polimorfismo na suscetibilidade ao carcinoma papilífero 
da tireoide (CPT) e sua possível correlação com características clínicas/anatomopatológicas do tumor, assim como, por ferramentas 
computacionais, predizer o seu possível efeito na função e estrutura de TGF-β1. Amostras de DNA de 157 pacientes com CPT e de 200 
indivíduos controle foram analisadas por PCR em Tempo Real com ensaios TaqMan. Os pacientes foram todos tratados de acordo com 
um protocolo-padrão e acompanhados por 8,2 ± 3,3 anos. Informações sobre o polimorfismo rs1800472 e a sequência de aminoácidos 
foram coletadas, respectivamente, das bases de dados NCBI dbSNP e Uniprot, e as análises computacionais, realizadas em 12 ferra-
mentas diferentes (SIFT, PolyPhen-1, PolyPhen-2, MAPP, PhD-SNP, SNAP, PANTHER, PredictSNP, nsSNPAnalyzer, PROVEAN, 
ALING GVGD e MuPRO). A distribuição genotípica do polimorfismo rs1800472 não foi diferente entre CPT e indivíduos controle 
(p = 0,0970), mas o genótipo heterozigoto (AG) foi mais frequente em pacientes com metástase linfonodal ao diagnóstico (OR = 
3.625, IC 95%: 1.124-11.690, p = 0,0433). De acordo com o NCBI conserved domains, o polimorfismo rs1800472 está localizado 
em uma região não conservada da proteína. Duas ferramentas in silico indicam que esse polimorfismo pode implicar o aumento da 
estabilidade proteica e estar relacionado com modificações pós-translacionais em sítios de fosforilação. Em conclusão, o polimorfismo 
rs1800472, embora não pareça ser importante na oncogênese tireoidiana, pode conferir a TGF-β1 maior atividade no microambiente 
tumoral, favorecendo características de maior agressividade do CPT.

93210 ATIVIDADE CITOTÓXICA DO COMPOSTO BIOATIVO SELÊNIO-L-METIONINA EM CÂNCER DE 
TIREOIDE
Mariana Teixeira Rodrigues1, Jamile Calil Silveira2, Ileana Gabriela Sanchez de Rubio3 

1 Laboratório de Ciências Moleculares da Tireoide, Universidade Federal de São Paulo (Unifesp); Programa de Pós-graduação 
em Biologia Estrutural e Funcional, Unifesp, São Paulo, SP. 2 Laboratório de Ciências Moleculares da Tireoide, Unifesp, São Paulo, SP; 
Universidade Nove de Julho, São Paulo, SP. 3 Laboratório de Ciências Moleculares da Tireoide, Unifesp, São Paulo, SP; Programa de  
Pós-graduação em Biologia Estrutural e Funcional, Unifesp, São Paulo, SP; Departamento de Ciências Biológicas, Unifesp, Diadema, SP

Introdução: Apesar do bom prognóstico dos tumores tireoidianos, alguns casos como o carcinoma anaplásico de tireoide (CAT) são 
muito agressivos e resistentes aos tratamentos. A maioria das drogas utilizadas nestes casos são não curativas e apresentam fortes efeitos 
colaterais. Nesse cenário, se faz necessária a busca por novos compostos com efeito citotóxico e/ou adjuvantes. Compostos bioativos 
são moléculas/compostos encontrados em pequenas quantidades em plantas, fungos e alimentos que promovem efeitos benéficos à 
saúde. O selênio-l-metionina (se-l-met) é um bioativo encontrado em vegetais, carnes e sementes como a castanha-do-pará e apresenta 
atividade antioxidante. O selênio é essencial na tireoide para a síntese hormonal e foi observada atividade antiproliferativa em alguns 
modelos de câncer. Objetivos: Investigar os efeitos citotóxicos do composto bioativo se-l-met em linhagens de carcinoma papilífero 
(CPT) e anaplásico da tireoide (CAT). Métodos: Duas linhagens de CPT (BCPAP e TPC1) e de CAT (HTH83 e KTC-2) foram 
tratadas com se-l-met (50, 100 e 150 µM) por 72 h para avaliar a viabilidade celular e calcular o IC50 por meio de ensaio com Presto 
Blue. O ensaio de Wound Healing foi empregado para avaliar a migração após 6 a 48 h após tratamento com o IC50. A apoptose foi 
avaliada após 48 h de tratamento com o IC50 utilizando o ensaio de anexina e 7-AAD. A produção de espécies reativas de oxigênio 
(ROS) foi avaliada pelo reagente DCF-DA após o tratamento com IC50 por 72 h. Resultados: O tratamento com a 150 µM de se-l-
-met reduziu a viabilidade em 56%-89% de todas as linhagens de maneira dose-dependente. Os valores de IC50 em 72 h foram: 147,75 
µM para BCPAP, 58,98 µM para TPC1, 134,40 µM para HTH83 e 56,52 µM para KTC-2. O tratamento com essas concentrações 
em 48 h resultou em mais de 30% de células em apoptose e o tratamento em 72h levou ao aumento de ROS quando comparado com 
o grupo controle, com exceção da linhagem KTC2, que manteve os mesmos valores. A migração não foi afetada pelo IC50 de se-l-met 
em nenhuma linhagem. Conclusão: O composto bioativo se-l-met mostrou atividade citotóxica ao reduzir a viabilidade celular, ativar 
a via de apoptose e aumentar ROS tanto em linhagens de CPT como de CAT. Nas próximas etapas, serão avaliadas a modulação da 
expressão e atividade de NIS e a ativação da via das caspases e será desenvolvido um modelo de cultura em 3 dimensões para comparar 
os resultados encontrados na cultura em 2 dimensões.
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92926 INVESTIGATING THE ROLE OF CELL ADHESION MOLECULES IN THE PROGRESSION OF 
MALIGNANT THYROID TUMORS
Larissa Teodoro1, Natássia Elena Bufalo1, Karina Colombera Peres1, Matheus Nascimento1, Elisângela de Souza 
Teixeira1, Icléia Siqueira Barreto2, Murilo Vieira Geraldo3, Lígia V. Montalli Assumpção4, Alfio José Tincani5,  
Valdemar Maximo6, Laura Sterian Ward1

1 Laboratory of Cancer Molecular Genetics, Faculty of Medical Sciences, University of Campinas (Unicamp). 2 Clinical Pathology, 
Department of Medicine, Faculty of Medical Sciences, Unicamp. 3 Laboratory of Cancer Cell Biology, Institute of Biology, Unicamp. 
4 Division of Endocrinology, Department of Medicine, Faculty of Medical Sciences, Unicamp. 5 Head and Neck Surgery Service, 
Department of Surgery, School of Medical Sciences, Unicamp. 6 Department of Pathology, Medical Faculty of University of Porto 
(FMUP)

Cell adhesion molecules are glycoproteins present in the cell membrane that play an important role in inflammatory and neoplastic 
diseases by recruiting immune cells. They have been implicated in neoplastic transformation and progression of many tumors. In order 
to evaluate their role in thyroid tissue looking for the clinical application of ICAM1, ITGAL and SELL gene expression as molecular 
markers, we evaluated 191 thyroid nodules including 97 benign (79 females, 17 males; 49.8 ± 12.5 years old) and 94 malignant (71 
females, 23 males; 48.3 ± 15.5years old) cases. Clinical, pathology, image and laboratorial data were obtained from 47 goiters; 50 fol-
licular adenomas (FA); 74 papillary thyroid carcinomas (PTC), including: 29 classic papillary thyroid carcinomas (CPTC), 21 follicular 
variant of PTC (FVPTC), 12 oxifilic variant of PTC (OVPTC), 12 tall cell papillary thyroid carcinomas (TCPTC); and 20 follicular 
thyroid carcinomas (FTC). All patients were managed according to a standard protocol based on current guidelines and followed-up 
for 78.7 ± 54.2 months. Gene expression analysis was performed by RT-qPCR. SELL was more expressed in malignant (0.85 ± 1.54 
UA) than in benign (0.54 ± 0.71 UA, p = 0.0027) nodules. The same occurred with ICAM1 (0.99 ± 1.41 vs. 0.46 ± 0.85, p = 0.0001), 
but not with ITGAL gene expression (1.04 ± 1.63 vs. 0.76 ± 1.21, p = 0.2131). In addition, SELL expression was different when we 
compared PTC with FA (0.94 ± 1.62 UA vs. 0.47 ± 0.72 UA, p = 0.0018) and FTC with FA (0.82 ± 2.38 UA vs. 0.47 ± 0.72 UA, p 
= 0.0078). ICAM1 expression was lower in goiters (0.46 ± 0.90 UA) when compared with PTC (0.93 ± 1.22 UA, p = 0.0030) and 
FTC (1.03 ± 3.30 UA, p = 0.0207). Higher expression of ICAM1 (1.16 ± 3.04 UA vs. 0.52 ± 0.96 UA, p = 0.0064) and ITGAL (1.17 
± 1.54 UA vs. 0.49 ± 1.39 UA, p = 0.0244) was observed in tumors with lymphocyte infiltrate. In addition, ITGAL gene expression 
was higher when there was lymphovascular invasion (1.26 ± 1.96 UA vs. 0.74 ± 1.01 UA, p = 0.0427) and in tumors that had distant 
metastasis at diagnosis (1.53 ± 2.18 UA vs. 0.57 ± 1.10 UA, p = 0.0217). We were not able to demonstrate any association between 
any of the investigated molecules and patients’ outcome. In conclusion, our data suggest that cell adhesion molecules may play an im-
portant role in thyroid cells proliferation and progression. In addition, SELL and ICAM1 gene expression may assist in the histological 
characterization of follicular patterned thyroid nodules.



S20

n
ó

D
ulo

s e Cân
Cer D

e Tireo
iD

e
Temas Livres

TEMAS LIVRES



S21

M
eTabo

lisM
o

 e ação
 D

o
s H

o
rM

ô
n

io
s Tireo

iD
ian

o
s

Temas Livres

MeTabolisMo e ação Dos HorMônios TireoiDianos

93205 GENES ASSOCIADOS A PROCESSOS BIOLÓGICOS MODULADOS POR TRIIODOTIRONINA (T3) 
EM OSTEOBLASTOS HUMANOS IDENTIFICADOS PELA ANÁLISE DO TRANSCRIPTOMA GLOBAL
Bruna Moretto Rodrigues1, Miriane de Oliveira1, Igor Deprá1, Regiane Marques Castro Olimpio1, Lucas Solla Mathias1, 
Dariane Cardoso1, Fernanda Cristina F. Moretto1, Maria Teresa de Sibio1, Helena Paim Tilli1, Célia Regina Nogueira1

1 Departamento de Clínica Médica, Faculdade de Medicina de Botucatu, Universidade Estadual Paulista (Unesp), Botucatu, SP, 
Brasil

Introdução: Sabe-se da importância dos hormônios tireoidianos sobre o desenvolvimento e a manutenção óssea, sendo o T3 impor-
tante modulador da diferenciação, proliferação e metabolismo dos osteoblastos. No entanto, os mecanismos de ações do T3 e os genes 
envolvidos nesses mecanismos ainda são controversos e/ou pouco elucidados. Objetivo: Identificar a expressão dos genes associados 
aos processos biológicos modulados por diferentes doses de T3 em osteoblastos humanos, in vitro. Método: Osteoblastos derivados 
de células-tronco mesenquimais de tecido adiposo humano, obtidas de três doadores, foram tratados por 72 horas com T3 nas doses 
de 1 nM e 10 nM. O sequenciamento do transcriptoma global e as análises bioinformáticas foram realizados. A partir dos genes dife-
rencialmente expressos, os processos biológicos (PB) modulados pela ação das diferentes doses de T3 e os principais genes envolvidos 
com os PB foram identificados. Resultados: O tratamento T3-1nM apresentou seis PB principais enriquecidos para os genes DOWN 
regulados, que se mostraram desfavoráveis ao desenvolvimento ósseo, tais como: desenvolvimento de tecido biomineral e ossificação. 
Entre os genes relacionados com os PB identificados, estão: FGFR2, WNT5A, WNT3, ROR2, VEGFA, FBLN1, S1PR1, PRKCZ, 
TGFB3, OXSR1 e AREG. Já o tratamento T3-10 nM sugere um efeito oposto, uma vez que enriqueceu cinco PB principais envolvi-
dos com genes UP regulados, sendo um deles o desenvolvimento ósseo. Entre os genes relacionados, estão: NOG, SMAD6, SMAD7, 
SMAD9, FZD1, ITGA8, ID1, ENG, SNAI1 e ETS1. Conclusão: Diferentes concentrações de T3 modulam de forma oposta PB em 
osteoblastos humanos, atuando sobre diferentes genes. Em um contexto no qual há poucas informações consistentes sobre essas ações, 
a investigação dos PB e a compreensão da ação conjunta de um grupo de genes envolvidos na modulação do hormônio são de extrema 
importância para oferecer uma contribuição íntegra para o assunto.

92974 LONG-TERM EXPOSURE TO ENDOCRINE DISRUPTORS DI-2-ETHYLHEXYL PHTHALATE, 
BISPHENOL A AND S AFFECT THYROID AND BROWN ADIPOSE TISSUE: INVOLVEMENT OF  
OXIDATIVE STRESS
Mauricio Martins da Silva1, Ana Paula Santos da Silva de Oliveira1, Denise Pires de Carbalho1, Rodrigo Soares 
Fortunato1, Andrea Claudia Freitas Ferreira1 
1 Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ)

Endocrine disruptors (ED) from plastic, such as the phthalate DEHP and the main bisphenols: BPA and its analogue BPS may act as 
obesogenic and pro-oxidant in several tissues, however the underlying mechanisms remain elusive. Thus, we aimed to evaluate whether 
the exposure to these plasticizers may alter redox and/or metabolic parameters in thyroid and brown (BAT) adipose tissue. Rats were 
assigned into control group-C (vehicle: 1% ethanol), BPA, BPS and DEHP in drinking water (estimated daily intake: 40 µg). After 
42 days, they were euthanized (Approval: CEUA-CCS/UFRJ: IBCCF167). Thyroid H2O2 generation was assayed by Amplex red/
HRP method. Serum was obtained from blood for measurement of total T4 by RIE. In BAT, mRNA levels of estrogen receptor alpha 
(ERα), TR alpha (α) and beta (β), catalase (CAT), superoxide dismutase-1 (SOD1) and 2 (SOD2) were quantified by RT-PCR. Data 
were expressed as mean ± SEM. Results/Discussion: In all groups treated with the plasticizers, low T4 was found (C = 7.19 ± 0.719 
n: 7; BPA = 3.39 ± 0.277 n: 8; BPS = 3.25 ± 0.357; DEHP 2.754 ± 0.204 n: 7 μg/dL), in agreement with decreased thyroid Ca2+-
dependent H2O2 generation (C = 2.21 ± 0.17 n: 12; BPA = 1.09 ± 0.21 n: 11; BPS = 0.89 ± 0.19 n: 14; DEHP = 0.490 ± 0.113 n: 
6 nmols H2O2.h-1.mg-1 protein), since H2O2 is essential for thyroperoxidase activity. In contrast, we found an increment in Ca2+-
independent H2O2 generation in BPS (C = 0.66 ± 0.077 n: 11; BPS = 0.96 ± 0.071, n: 14), which may indicate redox imbalance in 
thyroid. In BAT, we have found a downregulation of CAT (C = 1.00 ± 0.04 n: 6; BPA = 0.68 ± 0.05 n: 6 arbitrary units (AU)) along 
with an opposite modulation of SOD1 (C = 1.00 ± 0.07 n: 6; BPA = 0.62 ± 0.06 n: 6; BPS = 1.55 ± 0.15 n: 5; DEHP = 1,942 ± 0.12 
n: 5) and SOD2 (C = 1.00 ± 0.08 n: 5; BPA = 2.31 ± 0.19 A.U.) in BPA, which could be due to a redox imbalance. This imbalance 
might have impacted BAT, which had a reduction in the relative weight in BPA (C = 0.113 ± 0.007 n: 8; BPA = 0.078 ± 0.008 n: 7), 
besides a reduction in TRα (C = 1.00 ± 0.16 n: 5; BPA = 0.53 ± 0.07 n: 5; BPS = 1.50 ± 0.15 n: 5 A.U.) and ERα (C = 1.00 ± 0.16 
n: 5; BPA = 0.56 ± 0.06 n: 5; BPS = 1.44 ± 0.09 n: 5 A.U.), different from BPS, in which mRNA levels of both receptors increased. 
Besides that, TRβ was up regulated in BPS (C = 1.00 ± 0.16 n: 5; BPS = 1.52 ± 0.15 n: 5 A.U), indicating altered regulation on energy 
metabolism in BAT. Thereby, plastic EDs disrupt thyroid function and affect estrogen and thyroid signaling in BAT, which might be 
related to metabolic dysfunction and oxidative stress. Funding: Faperj, CNPq.
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93066 74% REDUCTION OF UNNECESSARY THYROID SURGERIES: RESULTS OF THE CLINICAL UTILITY 
STUDY OF THE BRAZILIAN MICRORNA-BASED MOLECULAR CLASSIFIER FOR INDETERMINATE 
THYROID NODULES IN A REAL-WORLD, PROSPECTIVE AND MULTICENTER APPROACH
Marcos Tadeu dos Santos1, Flávia Gaona de Oliveira Gennaro1, Bruna Moretto Rodrigues1, Gustavo P. de Los Santos2, 
Daniel K. Ortellado2, Acklei Viana2, Jalmir R. Aust2, Rubens A. da Silva3, Gerson F. dos Reis4, Alvin Laemmel5, André 
Lopes Carvalho6 
1 ONKOS Diagnósticos Moleculares. 2 NICAP Clinic. 3 Complexo ISPON. 4 Face Clínica Médica. 5 CDO Clinic. 6 Hospital de Câncer de 
Barretos

Introduction: Thyroid nodules with indeterminate cytology account for around 20% of the cases. A microRNA-based thyroid mo-
lecular classifier was developed and validated with 100% of Brazilian patients, showing promising results (NPV = 96%; PPV = 76%) in a 
retrospective study. Objectives: To observe the real-world test performance in a prospective and multicentric clinical routine to evalu-
ate the clinical utility of the Brazilian microRNA-based test. Methods: All the patients submitted to the microRNA-based molecular 
classifier test in a clinical routine from 03/2018 to 11/2019 who signed the Informed Consent form were included on the study. We 
analyzed the demographics, clinical and molecular prospective and multicentric data. This is an observational and non-interventional 
study and information was abstracted from de-identified patient history or consented interviews. The test performance was calculated 
based on the post-surgery anatomopathological (AP) result collected from those patients that were submitted to the thyroidectomy 
surgery influenced by the microRNA-based test result. Results: The study enrolled 528 nodules from 524 patients of which the FNA 
smear slides used for the molecular test were prepared in 96 different cytopathology labs spread in 18 Brazilian states from all regions. 
The molecular test results were negative in 296 cases of which 284 were not submitted to surgery (96% influence of the test on the 
negative cases). All the 12 cases operated were confirmed as benign lesions in the AP report (NPV = 100%). From the 232 cases with 
positive results we are still waiting the surgery (or data) of 119 cases but 113 cases were already submitted to surgery. From those, only 
34 were not confirmed to be malignant nodules (PPV = 70%). The data shows a 54% reduction of total surgeries and 86% reduction 
of unnecessary surgeries. Conclusions: The real-world results suggests that the microRNA-based test has a clear clinical utility on the 
reduction of surgeries and its performance in a prospective and multicentric clinical routine use are not biased by a specific laboratory, 
Bethesda category or geographic region and seems to be similar to the data observed on the well-controlled and retrospective study 
recently published, proposing that the test can be considered for use in clinical practice to support a more informed clinical decision.
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93245 APLICANDO CRITÉRIOS DE VIGILÂNCIA ATIVA A UMA COORTE DE PACIENTES COM 
CARCINOMA PAPILAR DE TIREOIDE: UMA ANÁLISE RETROSPECTIVA DOS POTENCIAIS DESFECHOS
Henrique Cabral Scherer1, Paula Fernandes1, Rafael Selbach Scheffel1, Carla Fernanda Nava1, André B. Zanella1, 
Ana Luiza Maia1, Jose Miguel Dora1

1 Unidade de Tireoide, Hospital de Clínicas de Porto Alegre e Faculdade de Medicina, Universidade Federal do Rio Grande do Sul

Introdução: A vigilância ativa tem sido proposta como uma alternativa para o manejo de pacientes com microcarcinomas papilífe-
ros de tireoide (mCPT). Apesar de ser uma estratégia promissora, a sua aplicabilidade na prática clínica em nosso meio real ainda é 
desconhecida. Objetivos: Avaliar a aplicabilidade e possíveis desfechos de vigilância ativa em uma coorte de pacientes com mCPT. 
Métodos: Pacientes consecutivos com diagnóstico de carcinoma papilar de tireoide (CPT) e tamanho tumoral ≤1 cm. Características 
clínicas e oncológicas, intervenções, status da doença e desfechos foram descritos. A resposta ao tratamento foi definida de acordo com 
os critérios da American Thyroid Association. Os pacientes foram classificados como incidentais ou clínicos, baseado no diagnóstico de 
mCPT posterior ou anterior à cirurgia, respectivamente. Foram considerados potencialmente elegíveis para vigilância ativa pacientes 
com mPTC, sem metástases linfonodais ou a distância. Resultados: De uma coorte de 1.091 pacientes com CDT, foram incluídos 258 
(23,6% da coorte), com idade de 48,3 ± 13,6 anos, sendo 217 (84,1%) mulheres. Todos os pacientes foram submetidos à tireoidec-
tomia total e 163 (60,9%) receberam radioiodo. O tamanho tumoral foi de 0,68 ± 0,26 cm, 78 (30,2%) dos pacientes apresentavam 
mCPT multifocal, 63 (24,5%) tinham metástase linfonodal e 3 (1,2%) a distância. Dos 258 pacientes, 153 (14% da coorte) foram con-
siderados elegíveis para vigilância ativa. Nestes, o diagnóstico de 45,3% dos pacientes foi incidental. Os aspectos clínicos oncológicos 
dos pacientes com mCPT com diagnóstico clínico foram similares aos daqueles com diagnóstico incidental, diferindo em relação à 
proporção de metástases linfonodais (35,7% vs. 11,6%, respectivamente, P < 0,001). Após 5,9 anos (P 25-75 3,3-9,7) de seguimento, 
64,7% apresentavam excelente resposta e 1,3%, doença persistente estrutural cervical. Esses resultados ocorreram, entretanto, à custa 
de 7,2% de hipoparatireoidismo definitivo e 7,9% de disfonia pós-operatória persistente. Conclusão: Em uma coorte de pacientes com 
CPT, uma pequena parcela foi considerada elegível para vigilância ativa. Cabe ressaltar, ainda, que metástases linfonodais e multifo-
calidade são achados frequentes, mesmo nos pacientes com diagnóstico incidental. Finalmente, os pacientes elegíveis para vigilância 
ativa apresentaram evolução favorável com tratamento cirúrgico, porém à custa de elevadas taxas de complicações associadas a essa 
modalidade terapêutica.

92959 EMPIRIC RADIOIODINE THERAPY HAS NO BENEFIT IN PATIENTS WITH THYROGLOBULIN 
GREATER THAN 10NG/ML AND NEGATIVE WHOLE BODY SCAN
Mariana Tramontin1, Gabriela Nobre1, Fernanda Accioly Andrade1, Rossana Corbo1, Fernanda Vaisman1,  
Daniel Alves Bulzico1

1 Instituto Nacional de Câncer José Alencar Gomes da Silva (Inca)

Introduction: Around 10%-27% of differentiated thyroid cancer (DTC) patients will present elevated thyroglobulin (Tg) levels and 
negative diagnostic whole body scan (dxWBS). Performing empiric radioactive iodine (RAI) treatment is controversial since no ran-
domized, prospective study showed better outcomes. Objective: To analyze Response to Therapy Stratification according to 2015 
ATA (American Thyroid Association) Guidelines in patients who received empiric RAI treatment and a control group at 6-12 months 
after RAI ablative dose, 6-18 months after negative dxWBS and at last follow-up visit. Methods: Retrospective study that analyzed dif-
ferentiated thyroid carcinoma patients with stimulated thyroglobulin greater than 10 ng/mL but negative dxWBS that were treated or 
not with empiric RAI. Results: Fifty-three patients were submitted to empiric radioiodine therapy and sixty-seven were in the control 
group. There was no statistically difference in ATA Response to Therapy Stratification after RAI ablation nor at the end of follow-up 
between groups. No difference was found in terms of Tg changes response. After more than 10 years of follow-up, 17 patients died (13 
from treated and 4 from untreated group) but no difference was found in Kaplan-Meier analysis of overall survival (OS). Conclusions: 
Empiric RAI treatment shows no proven benefit in terms of ATA Response to Therapy Stratification or in OS analysis and its use should 
consider the potential morbidity and carcinogenicity.
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93226 IDENTIFICAÇÃO DE MICRORNAS NAS REGIÕES INTERGÊNICAS DO GENE BRAF
Amanda Carvalho Garcia1, Teresa Cristina Santos Cavalcanti1, Luiz Martins Collaço1, Hans Graf1

1 Universidade Federal do Paraná

Introdução: O gene BRAF no carcinoma papilífero da tireoide (CPT) ocorre o recrutamento de proteínas RAF (BRAF nas células 
foliculares da tireoide) para a membrana plasmática ativa, a ERK quinase (MEK), que fosforila e ativa o sinal extracelular regulado pela 
proteína cinase (ERK), onde no núcleo regula os genes de transcrição envolvidos na diferenciação celular, proliferação e sobrevivência. 
Os microRNAs (pequenos RNAs que não codificam proteínas) atuam na regulação pós-transcricional, causando a inibição da tradução 
ou degradação dos mRNAs, cuja expressão alterada é evidenciada em carcinoma papilífero de tireoide, por exemplo, miR-146, miR-
222 e miR-221. No genoma humano, a evidência de microRNAs em regiões favoráveis à carcinogênese tem um índice de 50%. Obje-
tivo: Identificar microRNAs nas regiões intergênicas dos não transcritos do gene BRAF. Métodos: Utilizar a modelagem de sistemas 
biológicos in silico para identificar microRNAs nas regiões intergênicas dos transcritos do gene BRAF. Resultados: Por meio da ferra-
menta de previsão do ncRNA in silico Infernal.1.1.2 nas regiões não transcritas do gene BRAF, BRAF-207, BRAF-208, BRAF-209, 
BRAF-211, BRAF-211, BRAF-212, BRAF-214, BRAF-216 e BRAF-218 resultaram na identificação do mir-125, mir-562, mir-544 
e mir-6, como também RNAs nucleolares pequenos, os snoR07 e snoRN13 nos não transcritos BRAF-207 e BRAF-208. Conclusão: 
Estudos demonstraram que muitos genes envolvidos no sistema endócrino são direcionados por microRNAs, e alterações nos níveis de 
expressão de microRNA têm apoiado os processos tumorais. O reconhecimento dos mecanismos regulados por esses pequenos RNAs 
pode ajudar no diagnóstico clínico. Alterações genéticas podem estar envolvidas na regulação pós-transcricional no câncer de tireoide, 
o que representa um desenvolvimento metodológico molecular acessível e diferenciado nesses casos, contribuindo, assim, para uma 
decisão terapêutica em casos de nódulos tireoidianos indeterminados.

93207 VARIANTES NO GENE FOXE1: BUSCA DE FATORES GENÉTICOS ASSOCIADOS À DISGENESIA 
TIREOIDIANA
Rodrigo Suetsugo1, Ester Saraiva Brust2, Taise Lima Oliveira Cerqueira3, Helton Estrela Ramos3, Tatiana S. Amorim4, 
Geraldo Medeiros-Neto5, Celso Ubirajara Friguglietti6, Igor Deprá7, Dariane Cardoso7, Mariana Riello7, Célia Regina 
Nogueira7, Laryssa Siqueira Padua8, Heloisa Cerqueira Cesar Esteves Villar8, José Augusto Sgarbi8, Fernanda 
Christtanini Koyama9, Anamaria Aranha Camargo9, Fernanda Orpinelli Ramos do Rego9, Pedro Alexandre Favoretto 
Galante9, Ileana Gabriela Sanchez de Rubio2 
1 Laboratório de Ciências Moleculares da Tireoide (LCMT), Universidade Federal de São Paulo (Unifesp), São Paulo, SP, Brasil.  
2 LCMT, Unifesp, São Paulo, SP, Brasil; Programa de Pós-graduação em Biotecnologia, Unifesp, São Paulo, SP, Brasil. 3 Departamento 
de Biorregulação, Laboratório de Estudo da Tireoide, Instituto de Saúde e Ciências, Universidade Federal da Bahia, Salvador, BA, 
Brasil. 4 Associação de Pais e Amigos de Crianças Excepcionais (Apae), Salvador, BA, Brasil. 5 Laboratório de Endocrinologia Celular 
e Molecular (LIM/25), Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (FMUSP), São Paulo, SP, Brasil. 6 Cirurgia de Cabeça 
e Pescoço do Hospital de Santa Catarina, São Paulo, SP, Brasil. 7 Departamento de Clínica Médica, Faculdade de Medicina de 
Botucatu, Universidade Estadual Paulista (Unesp), Botucatu, SP, Brasil. 8 Divisão de Endocrinologia e Metabolismo, Faculdade de 
Medicina de Marília, Marília, SP, Brasil. 9 Centro de Oncologia Molecular, Hospital Sírio-Libanês – Instituto de Ensino e Pesquisa (HSL-
IEP), São Paulo, SP, Brasil

As causas genéticas da disgenesia tireoidiana (DT) ainda são pouco esclarecidas. O fator de transcrição FOXE1 é essencial durante o de-
senvolvimento, diferenciação e manutenção da tireoide e regula a expressão de diversos genes. Polimorfismos no gene FOXE1 já foram 
associados à suscetibilidade de DT e de câncer de tireoide. Objetivo: Investigar a presença e a correlação de variantes no gene FOXE1 
em uma amostra de 60 pacientes brasileiros com DT, de diferentes localidades do Brasil (Salvador – BA, São Paulo – SP, Botucatu – SP 
e Marília – SP). Métodos: Foram incluídos 93 indivíduos controles brasileiros (sem doença tireoidiana), sendo 14 deles pais de pacien-
tes. Foram realizados o sequenciamento do exoma expandido (WES) de 35 pacientes em plataforma Illumina NextSeq 500 (cobertura 
140X por amostra) e o sequenciamento pontual em plataforma ABI 377. As frequências populacionais foram obtidas nas bases de dados 
do 1k Genomes e ABraOM. Foi determinado o odds ratio (OD) no programa MEDCALC. Resultados: Variantes nas regiões codifica-
dora e regulatória do gene FOXE1 das amostras WES foram anotadas. Nenhuma mutação foi identificada nesse gene. Selecionamos o 
polimorfismo funcional rs1867277 (influência na transcrição do FOXE1) e o polimorfismo rs907577 (localizado em região upstream), 
que apresentaram desequilíbrio de ligação e foram associados a casos de câncer de tireoide, e o polimorfismo rs71369530, presente 
em região de grande repetição de polialanina, relacionado anteriormente ao câncer papilífero de tireoide e à DT. A variante rs1867277 
foi identificada com frequência 58,33% nos pacientes e a presença do alelo A foi associada às DTs quando comparado com controles 
normais brasileiros (OR = 2,11, IC 95% = 1,30-3,42, p = 0,0024) e as bases de dados ABraOM (OR = 2,40, IC 95% = 1,63-3,53, p 
< 0,0001) e 1k Genomes (OR = 3,06, IC 95% = 2,12-4,42, p = 0,0001). Resultados similares foram obtidos para os genótipos AA e 
AG. O polimorfismo rs907577 teve frequência de 65,78% nos pacientes e não foram associados à doença. O polimorfismo rs71369530 
teve 55,71% de frequência nos pacientes já avaliados e os resultados parciais mostram o alelo alterado inversamente associado quando 
comparado com os dados do ABraOM (OR = 2,11, IC 95% = 1,30-3,42, p = 0,0024). Conclusão: Nosso estudo mostra a correlação 
da variante funcional rs1867277 na DT, onde o alelo alterado ou a presença dos genótipos A/A ou G/A conferem risco relativo para 
a doença, demonstrando a importância dessa variante no desenvolvimento tireoidiano.
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92920 OFTALMOPATIA DE GRAVES EM PACIENTE EUTIREOIDIANO: RELATO DE CASO
Ana Cecília Johas Marques da Silveira Leão Vaz1, Silvia Waymberg1, Kássie Regina Neves Cargnin1,  
Izabel de Lorena Paula Claudio1

1 Instituto de Endocrinologia da Santa Casa da Misericórdia do Rio de Janeiro

Apresentação do caso: Paciente do sexo feminino, 71 anos, apresentando estrabismo e diplopia há 1 ano, sem outros fatores de risco 
associados e sem manifestações clínicas de hipertireoidismo. Os exames laboratoriais da paciente mostravam TSH e T4 livre normais 
e anticorpo antirreceptor de TSH (TRAb) elevado. A ressonância magnética de órbita mostrou espessamento do músculo reto infe-
rior, caracterizando, assim, orbitopatia de Graves associada a TRAb elevado. A paciente foi inicialmente submetida a pulsoterapia com 
corticoide, porém apresentou herpes-zóster em região glútea, febre e secreção em orofaringe, e o tratamento foi suspenso, sendo pos-
teriormente encaminhada para cirurgia de correção do estrabismo. Atualmente se mantém sem queixas visuais e em acompanhamento 
clínico, apresentando no último exame laboratorial TRAb dentro dos limites de normalidade. Discussão: A doença ocular da tireoide 
é uma doença orbital inflamatória complexa, que pode ameaçar a visão e debilitar e desfigurar o paciente. A maioria dos casos de of-
talmopatia de Graves aparece no contexto de hipertireoidismo, fato esse que aumenta a dificuldade em referenciar os casos de doença 
eutireoidiana e considerar as melhores alternativas terapêuticas. Deve ser ressaltado que o diagnóstico oportuno é crucial, pois a falta de 
tratamento para a oftalmopatia de Graves clinicamente silenciosa pode agravar a morbidade. Comentários finais: Este estudo de caso 
documentou uma paciente com oftalmopatia de Graves eutireoidiana que evoluiu bem com o tratamento cirúrgico.

92939 PERFIL CLÍNICO-LABORATORIAL DE INDIVÍDUOS COM HIPOTIREOIDISMO EM TRATAMENTO 
COM LEVOTIROXINA
Lucas Garcia Rocha1, Vítor Henrique Oliveira Silva1, Michelly Isenberg1, Ana Clara Peixoto de Souza Martins1, 
Josiane Neves Coelho Marques1, Adriana Santi1
1 Curso de Medicina, Instituto de Ciências Exatas e Naturais, Universidade Federal de Mato Grosso, MT, Brasil

Introdução: Os hormônios tireoidianos atuam sobre o metabolismo basal, interferindo também no metabolismo lipídico e glicídico, 
de modo que os pacientes com hipotireoidismo possuem maior risco de desenvolver aterosclerose e doenças cardiovasculares. Obje-
tivos: Avaliar o perfil clínico-laboratorial de indivíduos com hipotireoidismo em tratamento com levotiroxina (LT4). Metodologia: 
Foram avaliados pacientes usuários do Ambulatório de Endocrinologia do Centro de Especialidades de Apoio e Diagnósticos Albert 
Sabin (CEADAS) no município de Rondonópolis/MT, no período compreendido entre agosto de 2017 e maio de 2018. Os dados 
clínicos e laboratoriais foram obtidos por meio de entrevistas e consultas aos prontuários médicos dos pacientes. O projeto foi aprovado 
pelo CEP do Hospital Universitário Júlio Muller (nº 1.868.066/2016). A análise estatística foi realizada com o programa GraphPad 
Prism®, e os dados foram expressos como média ± desvio-padrão, mediana (mínimo‐máximo) ou frequências, quando apropriado. 
Resultados: Participaram do estudo 107 indivíduos, dos quais 85% (n = 91) eram mulheres, e 46,73% (n = 50) estavam em uso de 
LT4, evidenciando certo grau de disfunção tireoidiana. No grupo tratado, observou-se uma tendência a maiores valores de IMC, CT, 
LDL, TG e menores níveis de HDL e glicemia. Ainda, verificou-se uma maior prevalência de hipertrigliceridemia no terceiro quartil 
de TSH (p < 0,05), quando comparado ao primeiro quartil, sugerindo a influência dos níveis de TSH sobre o metabolismo lipídico. 
Entre as comorbidades, as mais frequentes no grupo em uso de LT4 foram hipertensão (n = 20), dislipidemia (n = 15) e diabetes tipo 
II (n = 11). Conclusão: Com o presente estudo, pode-se verificar que os pacientes em reposição com LT4 apresentaram um perfil 
pró-aterogênico e, associado a diferentes comorbidades, representando fatores de risco adicionais a disfunção tireoidiana e aumento do 
risco para doenças cardiovasculares nesses indivíduos.
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92910 A TRIIODOTIRONINA ALTERA A EXPRESSÃO DOS RECEPTORES PURINÉRGICOS 
IDENTIFICADOS POR RNASEQ EM ADIPÓCITOS SUBCUTÂNEOS HUMANOS
Miriane de Oliveira1, Lucas Solla Mathias1, Bruna Moretto Rodrigues1, Bianca Mariani Gonçalves1, Igor Deprá1,  
Maria Teresa de Sibio1, Helena Tilli Paim1, Virginia Elias Coscrato1,  Bernardo J. Noronha-Matos2, Paulo Correia‐de‐Sá2, 
Célia Regina Nogueira1

1 Departamento de Clínica Médica, Faculdade de Medicina de Botucatu, Universidade Estadual Paulista (Unesp), Botucatu, 
SP, Brasil. 2 Laboratório de Farmacologia e Neurobiologia, Centro de Investigação Farmacológica e Inovação Medicamentosa 
(MedInUP), Instituto de Ciências Biomédicas de Abel Salazar (ICBAS), Universidade do Porto, Portugal

Introdução: A triiodotironina (T3) é fundamental para o controle da proliferação e diferenciação do tecido adiposo branco (TAB). Tal 
como a T3, a sinalização purinérgica mediada pelo ATP e o seu metabólito, adenosina, tem despertado atenção crescente na obesidade. 
Os níveis extracelulares dessas purinas refletem o estado energético das células e os seus receptores P1 (para a adenosina) e P2 (para 
os nucleotídeos) regulam a função dos adipócitos, considerados alvos de interesse terapêutico na obesidade e na síndrome metabólica. 
Não existem estudos que demonstrem a ação da T3 sobre a expressão da sinalização purinérgica, sendo também escassos os dados 
na literatura sobre os subtipos de receptores purinérgicos presentes no TAB humano. Objetivo: Avaliar a expressão dos receptores 
purinérgicos, P1 e P2, em adipócitos humanos subcutâneos (AHS) por RNA-Seq e testar o efeito da T3 sobre os seus níveis. Meto-
dologia: AHS foram tratados com T3 (10 nM) durante 24 horas. O mRNA foi extraído de três amostras por grupo e utilizado para 
o sequenciamento do transcriptoma global no HiSeq 2500 e a análise bioinformática foi realizada pelos softwares Kallisto e Deseq2. 
Utilizaram-se os valores expressos em fragments per kilobase of exon model per million reads mapped (FPKM), calculados a partir dos 
dados de RNA-Seq. Resultados: Identificaram-se nos AHS os receptores P1 da adenosina (A1, A2A e A2B), receptores P2 sensíveis 
ao ADP (P2Y1 e P2Y12) e receptores P2 ativados pelo ATP (P2Y11 e P2X4-7). A T3 aumentou significativamente a expressão dos 
receptores A2B>A2A, bem como receptores P2Y11, P2X5 e P2X7, comparativamente com o controle. Contrariamente, a T3 reduziu a 
expressão P2Y1, um receptor preferencialmente ativado pelo ADP. Conclusão: Os resultados mostram que a T3 altera a transcrição dos 
receptores P1 e P2 nos AHS. A inibição da transcrição do gene P2Y1 nos adipócitos correlaciona-se com a diminuição de fenômenos 
tromboembólicos. O aumento de P2Y11 pela T3 pode ter um efeito protetor, com ação antifibrótica. A expressão de P2X5 e P2X7 
elevada pode ser benéfica, favorecendo o amarronamento do TAB e a diminuição do acúmulo lipídico, respectivamente. Já o aumento 
dos transcritos para A2A e A2B pode estar relacionado com a melhoria da sensibilidade à insulina. Os resultados obtidos devem ser 
explorados do ponto de vista fisiopatológico em situações de obesidade/distúrbios metabólicos, hiper ou hipotireoidismo.
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92904 O PAPEL DO US DE ALTA RESOLUÇÃO, SHEAR WAVE ELASTOGRAPHY E CONTRAST-
ENHANCED ULTRASONOGRAPHY NO DIAGNÓSTICO DE NÓDULOS TIREOIDIANOS COM 
CLASSIFICAÇÃO CITOLÓGICA BETHESDA III, IV E V
Aliny Weber Kuhn1, Cléo Otaviano Mesa Junior1, Marcus Adriano Trippia2, Hans Graf1, Nicolas Galat Ahumada3, 
Teresa Cristina Santos Cavalcanti3, Gisah Amaral de Carvalho1

1 Serviço de Endocrinologia e Metabologia do Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Paraná. 2 Instituto de 
Roentgendiagnóstico. 3 Universidade Federal do Paraná

Introdução: Nódulos tireoidianos são comuns e geralmente benignos. A principal preocupação é afastar neoplasia maligna, cuja preva-
lência é de 7% a 15%. O US de alta resolução é o método de escolha para estratificar o risco de malignidade dos nódulos. De acordo com 
as características ultrassonográficas, aqueles considerados suspeitos, são selecionados para avaliação citológica por meio da punção por 
agulha fina (PAF). O laudo citológico é classificado pelo sistema Bethesda como indeterminado em aproximadamente 10%-30%. Por 
essa classificação, o nódulo indeterminado é representado por 3 categorias citológicas: atipia ou lesão folicular de significado indetermi-
nado (III); neoplasia folicular ou suspeita de neoplasia folicular (IV) e suspeito para malignidade (V). A probabilidade de câncer nestas 
3 categorias é de 5% a 15%, 15% a 30% e 60% a 75%, respectivamente, portanto muitos pacientes serão submetidos a tireoidectomia sem 
a certeza diagnóstica. Métodos como marcadores moleculares demonstraram baixa acurácia, portanto alguns dispositivos ultrassono-
gráficos como shear wave elastography (SWE) e contrast-enhanced ultrasonography (CEUS) também estão sendo utilizados para avaliar 
o risco pré-operatório de malignidade. Estudos demonstram aumento da sensibilidade e especificidade com a associação dos métodos. 
Objetivo: Avaliar e comparar a eficácia diagnóstica do US de alta resolução SWE e CEUS e o seu uso combinado na estratificação de 
risco de malignidade em nódulos tireoidianos classificados como indeterminados. Métodos: Estudo analítico, longitudinal prospectivo 
e intervencionista. Os pacientes que realizaram PAF, cujo laudo citológico foi indeterminado e que tinham indicação de realizar tireoi-
dectomia, foram elegíveis para a realização dos três métodos diagnósticos e estratificados com escore de risco conforme o achado em 
cada método. Resultados: Dos 9 pacientes incluídos no estudo, dois eram homens e o restante, mulheres, idade média de 52,1 anos, 
mínima de 38 anos e máxima de 67 anos, 3 pacientes classificados como categoria III de Bethesda em 2 amostras, 4 classificados como 
categoria IV e 2 pacientes em categoria V. Apenas 1 paciente que se encontra na categoria IV foi classificado como inconclusivo pelo 
CEUS, porém com padrão benigno pela elastografia. Conclusão: A análise comparativa entre os três métodos diminuiu o grau de sus-
peição dos nódulos quando comparados à classificação de Bethesda. A próxima etapa deste trabalho será a comparação histopatológica.
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92942 AVALIAÇÃO ULTRASSONOGRÁFICA DO TAMANHO DOS NÓDULOS DE TIREOIDE DO 
HOSPITAL SANTA MARCELINA
Gabriel Barreto Bastos1, Amanda Miyuki Nakao1, Isabella Campos Bernardo1, Náthali Amie Makiyama Santos1, 
Yasmin Auada Silva1, Loraine Albiero Pellucci1, Michelle Patrocínio Rocha1

1 Hospital Santa Marcelina

Introdução: A doença nodular da tireoide acomete principalmente mulheres e idosos. A frequência de micronódulos varia de acor-
do com a população estudada, cerca de 18,4% em serviços de ultrassonografia (USG) de tireoide. Objetivo: Avaliar a prevalência de 
micronódulos, nódulos intermediários e macronódulos em pacientes diagnosticados com nódulos na tireoide pelo serviço de USG. 
Métodos: Análise transversal dos dados de 502 pacientes portadores de nódulos entre janeiro/2015 e dezembro/2019. Consideramos 
micronódulos (< 1 cm; nódulos intermediários entre 1 cm e 2,9 cm e macronódulos: nódulos > 3 cm). Resultados: Observou-se que, 
dos 502 prontuários vistos, a prevalência de micronódulos foi de 26,89% (n = 135). Desses, 90,37% (n = 122) eram do sexo feminino. 
A média ± desvio-padrão da idade de pacientes com micronódulos foi de 54,1 ± 16,9; 12-89 anos. Em relação aos macronódulos, a 
prevalência foi de 10,5% (n = 53) e, desses, 90,5% (n = 48) eram do sexo feminino. A média ± desvio-padrão da idade de pacientes com 
micronódulos foi de 55,80 ± 43,84; 17-79 anos. Os nódulos intermediários correspondiam a 60,95% (n = 306), e 90,84% (n = 278) 
eram do sexo feminino. A média ± desvio-padrão da idade de pacientes com nódulos intermediários foi de 56,51 ± 45,96; 17-82 anos. 
Conclusão: A prevalência de nódulos é maior nas mulheres de meia-idade, semelhante à literatura mundial, e a maioria é de nódulos 
de tamanho intermediário, seguidos de micronódulos e, posteriormente, macronódulos.

93229 CARCINOMA TRÍPLICE DE TIREOIDE METASTÁTICO: RELATO DE CASO E REVISÃO DE 
LITERATURA
Fabiane Kellem Oliveira dos Santos Cesário1, Renata Pereira Fontoura2, Jamilly Drago Batista Franceschi de 
Azevedo3, Ana Amélia Fialho de Oliveira Hoff4, Laís Monteiro Ferro El Haje5

1 DF Star. 2 Universidade Católica de Brasília. 3 Hospital Santa Marcelina e Amil. 4 OncoStar Rede D’Or. 5 Núcleos Radiologia e 
Medicina Nuclear

Introdução: Os carcinomas diferenciados de tireoide podem originar e ser concomitantes aos tipos mais raros e mais agressivos, os 
pouco diferenciados e anaplásicos, os quais possuem difícil resposta aos protocolos de tratamento atuais. O anticorpo monoclonal 
pembrolizumabe tem sido alvo de estudos clínicos para ambos carcinomas indiferenciados e diferenciados, com resultados preliminares 
demonstrando segurança de seu uso e indicando possíveis benefícios como terapia de resgate. Apresentamos um caso de carcinoma de 
tireoide tríplice (folicular, insular e anaplásico) metastático, com componentes pouco diferenciado e anaplásico, submetido à terapia de 
resgate com inibidor de PD-1 associado a inibidor de quinases. Relato de caso: Paciente do sexo feminino, 63 anos, em acompanha-
mento de bócio multinodular desde 2006. Em agosto de 2018, à USG apresentou nódulo predominantemente sólido, heterogêneo 
de contornos regulares medindo 3,7 x 2,7 cm cuja PAAF indicou Bethesda IV. Foi submetida à tireoidectomia total com esvaziamento 
cervical dos níveis VI. A histopatologia demonstrou carcinoma folicular com componente pouco diferenciado em 20% e presença de 
focos de padrão anaplásico em 5%. A lesão possuía invasão angiolinfática e capsular extensa, com margens comprometidas e invasão de 
músculo esquelético por carcinoma folicular. Houve comprometimento neoplásico em 3 linfonodos do nível IV à direita. Em novem-
bro de 2018, ao PET-CT apresentou linfonodomegalia com captação em níveis IIa e III direitos, linfonodopatia em nível V esquerdo, 
múltiplos nódulos pulmonares bilaterais e linfonodopatia hilar bilateral. Após 5 ciclos de carboplatina 200 mg, houve franca progressão 
da doença com metástases pulmonares e linfonodais, sendo iniciado o lenvatinibe 24 mg diário, associado, após duas semanas, a pem-
brolizumabe 200 mg a cada 21 dias. Após 3 ciclos, houve remissão de doença, com achados radiológicos de pneumonite actínica. Após 
6 ciclos, o novo PET-CT demonstrou acometimento secundário em linfonodos hilares e para-aórticos abdominais e em lesões ósseas 
pélvicas, configurando resposta mista, porém seguindo com toxicidade controlada. Conclusão: A introdução do pembrolizumabe à 
terapêutica foi bem tolerada e com surpreendente taxa de resposta. A resposta relatada à terapia implementada sugere uma nova pers-
pectiva no tratamento dos tumores metastáticos de tireoide, mesmo contendo componentes histológicos agressivos.
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93188 KNOCKOUT DE LIMD2 AUMENTA A SUSCEPTIBILIDADE AO EFEITO CITOTÓXICO DO EXTRATO 
DE HIDRÓLISE ÁCIDA DE AGAVE SISALANA PERRINE
Rodrigo Pinheiro Araldi1, Mary Audeny Torres2, Thatiana Correa de Melo2, Edislane Barreiros de Souza3,  
Janete Maria Cerutti1
1 Escola Paulista de Medicina, Universidade Federal de São Paulo. 2 Universidade Federal da Integração Latino-Americana.  
3 Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, Faculdade de Ciências e Letras de Assis

Introdução: Recentemente mostramos que o gene LIMD2 encontra-se diferencialmente expresso em metástases linfonodais de pa-
cientes portadores da mutação BRAF V600E. Considerando que a doença metastática impacta negativamente a sobrevida do paciente 
por ser resistente a terapia, a expressão diferencial de LIMD2 em metástases linfonodais sugere a participação do gene nos mecanismos 
de resistência terapêutica. Objetivos: Este estudo analisou o papel de LIMD2 nos mecanismos de resistência a drogas empregando 
como modelo o extrato de hidrólise ácida de Agave sisalana (EHA). Material e métodos: O gene LIMD2 foi editado em duas linha-
gens celulares derivadas do CPT (BCPAP e TPC1) usando o sistema CRISPR/Cas9. As linhagens parentais e editadas foram tratadas 
por 24 horas com o EHA, cuja atividade citotóxica para células de carcinoma de tireoide já fora demonstrada. Na sequência, avaliamos 
o percentual de células viáveis, potencial de membrana mitocondrial (ΔΨm), níveis de radicais livres e a expressão de proteínas de re-
sistência a múltiplas drogas 1 e 3 (MRP1 e 3). Resultados: O knockout de LIMD2 reduziu a viabilidade celular e o ΔΨm de ambas as 
linhagens editadas, especialmente na linhagem portadora da mutação BRAF V600E (BCPAP). Curiosamente, observamos uma redu-
ção dos níveis de radicais livres nas células editadas, confirmando a internalização do EHA, já que ele apresenta atividade antioxidante. 
Também avaliamos os níveis de expressão MRP1 e 3, cujos resultados mostraram que o knockout de LIMD2 foi capaz de reduzir os 
níveis de expressão de MRP1, sobretudo na linhagem BCPAP editada. Entretanto, não foi detectada a expressão de MRP3 nas linha-
gens parentais, tampouco editadas. Conclusão: Esses dados sugerem que LIMD2 pode estar associado aos mecanismos de resistência 
a drogas na doença metastática de pacientes portadores da mutação BRAF V600E. Apoio financeiro: Fundação de Amparo à Pesquisa 
do Estado de São Paulo (Fapesp, processos 2017/14948-7 e 2014/06570-6), Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e 
Tecnológico (CNPq, processo 408037/2018-0) e Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia (SBEM).

92911 MUTAÇÃO RET NO CÓDON 618 EM FAMÍLIA PORTADORA DE CARCINOMA MEDULAR DA 
TIREOIDE
Julia Pinheiro Martins1, Rita de Cássia Oliveira Chaves1, Adriana Mattos Viana1, Marlene de Sá Martins da Costa 
Carvalho1

1 Hospital Geral Roberto Santos

O carcinoma medular da tireoide (CMT) é uma neoplasia que corresponde a 5% a 10% de todos os cânceres tireoidianos. É um tumor 
maligno que acomete as células parafoliculares, produtoras de calcitonina. O CMT pode se apresentar na forma hereditária (neoplasias 
endócrinas múltiplas [NEM] tipos 2A e 2B, e CMT familiar), em 25% dos casos com herança autossômica dominante, ou na forma 
esporádica em 75% dos casos. A síndrome NEM tipo 2 é classificada em dois subtipos principais: NEM 2A e NEM 2B. A NEM 2A 
compreende 75% dos casos da síndrome e caracteriza-se pela presença de CMT, feocromocitoma e hiperparatireoidismo primário. O 
CMT familiar representa uma variante do espectro da expressão da doença em NEM 2A. O CMT hereditário possui transmissão au-
tossômica dominante, assim, a probabilidade de transmissão entre as gerações é de 50%. Após a identificação de um paciente portador 
de mutação no RET (caso índice), todos seus familiares de primeiro grau devem ser submetidos à avaliação genética. A análise mole-
cular do proto-oncogene RET nos familiares é fundamental, pois possibilita o diagnóstico e o tratamento precoce, com consequente 
melhora no prognóstico. Trata-se de um estudo descritivo do tipo Relato de Caso utilizando informações obtidas dos prontuários das 
pacientes acompanhadas no ambulatório de Câncer de Tireoide do Hospital Geral Roberto Santos, durante o período de 19/12/2016 
a 01/12/2018. Este estudo descreve o caso de uma família que foi acompanhada e diagnosticada com CMT e posteriormente foi 
identificada a mutação no códon 618 do proto-oncogene RET, a partir do caso-índice de carcinoma medular na matriarca. Tem como 
objetivo descrever essa condição clínica para o adequado tratamento e rastreio dos pacientes acometidos.
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93185 AVALIAÇÃO DE IMUNOGLOBULINA ESTIMULADORA DA TIREOIDE (TSI) NO DIAGNÓSTICO DE 
HIPERTIREOIDISMO
Anna Catarina Gatzk de Arruda1, Marcus Vinícius Rodrigues de Souza1, Nelisa Helena Rocha1, Tomoco Watanabe1, 
Luciana Pinto Brito1, Suemi Marui1
1 Unidade de Tireoide, Disciplina de Endocrinologia, Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo 
(HCFMUSP)

Introdução: A doença de Graves (DG) é a causa mais comum de hipertireoidismo. Entretanto, o diagnóstico diferencial com bócio 
multinodular tóxico e adenoma tóxico pode ser desafiador, especialmente quando a apresentação clínica é atípica, tornando a dosagem 
de anticorpo antirreceptor de TSH (TRAb) fundamental. Os ensaios comercialmente disponíveis de TRAbs medem os 3 subtipos de 
anticorpos: neutros, bloqueadores e estimuladores (TSI). Com o desenvolvimento e o aperfeiçoamento de imunoensaios, tornou-se 
possível diferenciar TSI dos demais anticorpos e, dessa forma, melhorar a acurácia diagnóstica, particularmente da DG. Objetivos: Ava-
liar o desempenho do TSI no diagnóstico de pacientes com hipertireoidismo. Métodos: Foram selecionados pacientes com hipertireoi-
dismo imediatamente antes de serem submetidos a tratamento com radioiodo. A função tireoidiana e autoanticorpos foram avaliadas 
usando kits comerciais após 2 semanas de suspensão de medicação antitireoidiana. TRAb foi determinado por eletroquimioluminescên-
cia (Cobas, Roche Diagnostics Ltda) com variação analítica 0,3-40 IU/L, sendo considerado negativo < 1,75 IU/L, de acordo com 
fabricante. TSI foi determinado por imunoquimioluminescência (Immulite, Siemens Healthcare Diagnostics), com variação analítica 
0,1-40 IU/L, com valor negativo < 0,55 IU/L, de acordo com fabricante. Todos os pacientes realizaram ultrassonografia e mapea-
mento da tireoide, com captação de 131I após 2-24 horas. DG foi definida como bócio e captação aumentada difusamente. Bócios uni 
e multinodular foram diagnosticados pela captação aumentada em área unifocal ou múltiplas. Resultados: Selecionamos 106 pacientes 
(21 homens, idade média 49,1 ± 15 anos) com dosagens simultâneas de TRAb e TSI, sendo 87 diagnosticados com DG. Observou-se 
excelente correlação entre TRAb e TSI (r = 0,767, p < 0,001). Entre os pacientes com DG, as médias ± DP (e mediana) de TRAb e 
TSI foram: 17,7 ± 13,9 IU/L (15,44 IU/L) e 12,9 ± 13,1 IU/L (7,81 IU/L), respectivamente. Sensibilidade, especificidade, valor 
preditivo positivo, preditivo negativo e acurácia para TSI foram 98,8%, 75%, 93%, 95% e 93%, respectivamente, e para TRAb, 98,6%, 
54%, 83%, 95% e 85%, respectivamente. Somente um caso de DG apresentou TRAb positivo com TSI negativo, mostrando melhor de-
sempenho diagnóstico do TSI em comparação ao TRAb. Conclusão: A dosagem de TSI mostrou sensibilidade semelhante ao TRAb, 
porém com especificidade e acurácia superiores para o diagnóstico diferencial das tireotoxicoses.

93040 AVALIAÇÃO DE PARÂMETROS DE FERTILIDADE FEMININA NA DOENÇA DE GRAVES – DADOS 
PRELIMINARES DE UM ESTUDO RETROSPECTIVO
Diana Caroline da Silva Bastos1, Maria Izabel Chiamolera2, Byanka Pereira Borges2, Patrícia de Fátima dos Santos 
Teixeira3, Flávia Lúcia Conceição3, Marcus Vinicius Leitão de Souza3, Isabelle Carrara Pereira1, Scarlett Travezani 
Lovatti1, Flávia Fonseca Bloise1, Tânia Maria Ortiga-Carvalho1

1 Universidade Federal do Rio de Janeiro. 2 Universidade Federal de São Paulo. 3 Hospital Universitário Clementino Fraga Filho

A tireoidite de Hashimoto (TH) e a doença de Graves (DG) são doenças autoimunes da tireoide muito prevalentes na população 
feminina em idade fértil. Diversos estudos demonstram que mulheres com TH apresentam mais chances de sofrer aborto espontâneo 
e de repetição, parto prematuro e queda na taxa embrionária. Entretanto, pouco se sabe a respeito das consequências da DG na ferti-
lidade feminina. Desse modo, objetivamos avaliar o impacto da DG na fertilidade feminina e na história obstétrica por meio da coleta 
de dados dos prontuários e anamnese específica. Critérios de inclusão: mulheres acompanhas em ambulatório de endocrinologia de 
todas as idades com diagnóstico prévio ou atual de DG. Foram excluídas pacientes que sempre fizeram contracepção e as com outras 
causas conhecidas de infertilidade. Os desfechos analisados incluíram: aborto espontâneo, parto prematuro, dificuldade em engravidar 
e infertilidade sem causa aparente. O levantamento preliminar com 36 pacientes, oriundas de dois hospitais universitários, demonstrou 
idade média de 24,5 anos (mínima-máxima: 14-40 anos). A média de gestação por paciente foi de 2,5 (1-7). O número de abortos 
espontâneos foi de 36,1% no DG; entre esses o percentual dos abortos de repetição, ocorrendo mais de uma vez, foi de 30,3% no grupo 
DG; sendo os valores do aborto espontâneo na população brasileira com TH de 10,3% e com função da tireoide normal de 2%. Obser-
vamos maior presença de partos prematuros em 13,8% das pacientes com DG (15,3%) em comparação com as mulheres sem doença 
autoimune da tireoide, de 8%; e quando comparado com mulheres com a doença, os valores se aproximam, sendo de 16%. Quanto ao 
sucesso reprodutivo, as pacientes com DG 19,4% levaram mais de um ano para conseguir engravidar e somente 66,6% engravidaram em 
menos de 6 meses. Nossos dados preliminares sugerem que a DG impacta a fertilidade feminina, apresentando percentual da incidência 
de abortos espontâneos quase três vezes maior do que a média da população brasileira, de 14%. Nossos dados enriquecem os demais 
estudos da literatura que sugerem essa subfertilidade em pacientes com doença autoimune da tireoide.
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93196 AVALIAÇÃO DOS FATORES ASSOCIADOS COM PIOR QUALIDADE DE VIDA, ANSIEDADE E 
DEPRESSÃO EM PACIENTES COM OFTALMOPATIA DE GRAVES
Claudia Aparecida dos Santos Alcântara1, Mario Vaisman2, Jodelia Lima Martins Henriques3, Patrícia de Fátima dos 
Santos Teixeira2

1 Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ); Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ). 2 UFRJ. 3 UERJ

Oftalmopatia de Graves (OG) impacta a qualidade de vida (QV) e gera sintomas de ansiedade e depressão. Esse estudo objetivou 
avaliar quais os fatores se associam com pior QV, autoestima e sintomas de ansiedade e depressão na OG. Métodos: Estudo seccio-
nal incluindo pacientes com OG de 2 hospitais terciários. Todos foram submetidos a anamnese, revisão de prontuário e dosagens de 
TSH e T4L. OG foi avaliada quanto à gravidade e à atividade inflamatória pelos critérios de EUGOGO. Ansiedade e depressão foram 
avaliadas pelos Inventários de Beck para Ansiedade (BAI) e Depressão (BDI-II). Qualidade de vida foi avaliada pelo questionário 
padronizado Short Form Health Survey 36 (SF-36) e pelo questionário específico de QV do EUGOGO para OG (QV-EUGOGO). 
Resultados: Foram incluídos 61 pacientes (52 mulheres); 42,6% já haviam sido previamente submetidos à pulsoterapia e 10% estavam 
em pulsoterapia vigente. A maioria (65%) estava com função tireoidiana controlada (EU), porém 15% estavam em hiper e 20% em 
hipotireoidismo. Ansiedade moderada/grave foi detectada em 70,5% (n = 43) da população e depressão moderada/grave em 49,2% (n 
= 30). Capacidade funcional, dor e saúde mental foram os domínios mais comprometidos do SF36. Ansiedade, aspectos emocionais do 
SF-36 e QV-EUGOGO tenderam a se correlacionar com CAS (rs: 0,207, p = 0,05; rs = 0,20, p = 0.06 e rs: -0,192; p = 0,07), e essas 
correlações se perderam quando da inclusão do status tireoidiano em análise multivariada. Hipertireoidismo se associou com piores 
escores de ansiedade (40,1 vs. 22,6 no hipo e 25,6 no EU; p = 0,04), bem como de diferentes domínios do SF-36 (aspectos físicos; 
dor; EGS; vitalidade; aspectos emocionais e sociais). Hipotireoidismo se associou com pior escore no domínio aspecto emocional do 
SF-36. Piores escores de ansiedade e depressão, bem como em diferentes domínios do SF-36 estiveram relacionados ao fato de o pa-
ciente morar sozinho. Unilateralidade não impactou ansiedade, depressão ou QV. Pulsoterapia vigente se associou com piores notas 
no Estado Geral de Saúde e vitalidade, bem como pior com QV-EUGOGO (24,2 x 33,3; p = 0,01). Conclusão: O controle do status 
tireoidiano foi importante determinante para melhor qualidade de vida e menos sintomas de ansiedade e depressão em pacientes com 
OG. Conhecer outros determinantes para a QV, tais como uso de corticoide venoso e características socioambientais, ajuda no manejo 
clínico multidisciplinar de tais pacientes.

93060 DOENÇA DE GRAVES EM PACIENTES ACIMA DE 60 ANOS
Marcus Vinícius Rodrigues de Souza1, Anna Catarina Gatzk de Arruda2, Bruna Irigoitia3, Veronica Borges Mioto3, 
Nicolau Lima Neto2, Suemi Marui2 
1 Pós-Graduação em Endocrinologia, Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (FMUSP). 2 Unidade de Tireoide, 
Disciplina de Endocrinologia, Hospital das Clínicas, FMUSP. 3 Disciplina de Endocrinologia, Hospital das Clínicas, FMUSP

Introdução: Bócio multinodular é a causa mais frequente de hipertireoidismo em idosos. Entretanto a doença de Graves (DG) deve ser 
lembrada no diagnóstico diferencial em áreas iodo-suficientes devido a diferenças nas propostas terapêuticas e seguimento. Objetivos: 
Avaliar características clínicas e desfechos de pacientes com DG com início da apresentação clínica tardia (>60 anos). Métodos: De 
2007-2019, avaliamos retrospectivamente pacientes > 60 anos com diagnóstico de DG, baseado em TSH suprimido, T4 livre e/ou T3 
total elevados, e anticorpo antirreceptor de TSH (TRAb) positivo e/ou oftalmopatia de Graves (OG) acompanhados pelo Serviço de 
Endocrinologia em um único centro universitário. A função tireoidiana e a autoimunidade foram avaliadas usando kits comerciais por 
eletroquimioluminescência. Volume tireoidiano e presença de nódulos foram determinados por ultrassonografia de rotina. Resultados: 
De 426 pacientes com DG, foram selecionados 42 idosos (n = 31 mulheres), com idade média 67 ± 5,9 anos (60-85 anos). Hipertensão 
e diabetes foram reportados em 40,5% e 54,8%, respectivamente. História familiar de tireoidopatia foi referida em 24%, e 31% eram 
tabagistas. Taquiarritmias e fibrilação atrial foram documentadas em 17%. OG foi observada em 31% e foi associada a tabagismo (p = 
0,02), mas não a gênero (p = 0,31). Nenhum caso de dermatopatia foi diagnosticado. A mediana do volume tireoidiano foi de 16,6 g 
(P25-75: 11,8-23,4 g, de 7,3 a 65,5 g) e nódulos estavam presentes em 57%. Antitireoperoxidase (ATPO) e antitireoglobulina foram 
positivos em 62% e 33%, respectivamente, com TRAb mediano de 13,6 UI/mL (P25-75: 3,5-23,4 UI/mL). Todos foram tratados 
inicialmente com droga antitireoidiana (DAT). A taxa de remissão com DAT foi de 26%, com mediana de 12 meses (P25-75: 11-30 
meses). A remissão apresentou correlação com ATPO positivo (p = 0,004), mas não com volume tireoidiano (p = 0,47) ou idade (p = 
0,71). Somente 1 paciente foi submetido a tireoidectomia total. Radioiodoterapia (RIT) foi administrada para 26 pacientes, com dose 
mediana de 16 mCi. Após 6 meses do RIT, 54,5% estavam em hipotireoidismo, 22,7% permaneceram em hipertireoidismo e 22,7% em 
eutireoidismo. Conclusão: Pacientes com DG de início tardio apresentaram bócio de pequeno volume, frequentemente com nódulos, 
que podem dificultar o diagnóstico diferencial. Nesse grupo, em particular, a remissão com DAT foi associada a positividade de ATPO.
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94765 GRAVIDEZ, INFLUÊNCIA DE ALTERAÇÕES TIREOIDIANAS E PRESENÇA DE AUTOANTICORPOS 
DA TIREOIDE
Lara Layane Lopes de Castro1, Desirée Mata de Sousa1,  Ana Cláudia Maia Mendonça1, Aila Martins Oliveira1

1 Centro Universitário de Anápolis – UniEVANGÉLICA

Introdução: Com a gravidez, a gonadotrofina coriônica (hCG) produzida estimula a tireoide a aumentar a produção de seus hormô-
nios. Descobriu-se, ainda, que esses hormônios são capazes de atravessar a barreira placentária e chegar até o feto. Embora a glândula 
tireoidiana fetal comece a captar iodo por volta da 12ª semana, baixas concentrações de T4 maternas podem resultar em déficits neuro-
lógicos permanentes no bebê (Maciel, Magalhães, 2008). Objetivo: Avaliar a relação entre a presença de autoanticorpos da tireoide e a 
influência de alterações tireoidianas na gravidez, para que se estabeleça o risco de complicações materno-fetais. Métodos: Utilizou-se a 
pesquisa de artigos nas plataformas PubMed e SciELO, com os seguintes descritores: Hormônios tireoidianos, Autoanticorpos e Gra-
videz. Resultados: No estudo de Martínez et al. (2018), avaliou-se a relação entre a presença de anticorpos da peroxidase da tireoide 
(TPO), hipotireoidismo subclínico e implicações na saúde materno-fetal. Nesse estudo, 8,5% das gestantes analisadas possuíam TPO 
positivo e, em sua maioria, detectou-se hipotireoidismo subclínico, embora as complicações gestacionais e neonatais não tenham sido 
muito diferentes das gestantes que não possuíam o anticorpo em questão. Em outro estudo, analisaram-se gestantes eutireóideas nos 
três trimestres de gestação, e 17,7% delas testaram positivas para autoanticorpos da tireoide. A partir dos resultados, 1,9% das mulheres 
positivas para autoanticorpos desenvolveram hipotireoidismo e 2% das que testaram negativo também tiveram essa condição (Ollero et 
al., 2019). Já no trabalho de Korevaar et al. (2019), mostrou-se que tanto gestantes com hipotireoidismo quanto com hipotireoidismo 
subclínico tiveram maior risco de partos prematuros (< 37 semanas) do que as eutireóideas, sendo os valores de risco de 7,1%, 6,1% 
e 5%, respectivamente. Mostrou-se ainda que o risco de prematuridade também foi maior em gestantes com positividade para TPO 
(6,6%) do que nas que negativaram esse anticorpo (4,9%). Discussão: A partir da análise dos artigos selecionados, conclui-se que há 
uma discreta associação entre o surgimento de hipotireoidismo subclínico e a positividade para TPO, mas ambas as situações não foram 
definitivas para o surgimento de complicações materno-fetais. No entanto, foi visto que a positividade para autoanticorpos da tireoide, 
hipotireoidismo e hipotireoidismo subclínico estão relacionados a maior risco para prematuridade.

93225 IMPORTÂNCIA DA AVALIAÇÃO OFTALMOLÓGICA EM PACIENTES SUBMETIDOS A 
RADIOIODOTERAPIA POR TIREOTOXICOSE
Marina Brandão Schmidt1, Marcus Vinícius Rodrigues de Souza2, Allan Christian Pieroni Goncalves1,  
Mário Luiz Ribeiro Monteiro1, Suemi Marui2
1 Disciplina de Oftalmologia, Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (HCFMUSP).  
2 Unidade de Tireoide, Disciplina de Endocrinologia, HCFMUSP

Introdução: Radioiodoterapia (RIT) é excelente opção de tratamento para tireotoxicose. Entretanto, existe risco de piora da oftal-
mopatia de Graves (OG) preexistente em até 40% e aparecimento de casos novos, diretamente relacionados ao aumento de anticorpo 
antirreceptor de TSH (TRAb). Objetivo: Avaliar prospectivamente sinais e sintomas de oftalmopatia em pacientes submetidos a RIT. 
Métodos: Pacientes com tireotoxicose com indicação de RIT por doença de Graves (DG) ou bócio (BN) (multi ou uninodular) foram 
submetidos a avaliação oftalmológica imediatamente antes, 1, 3, 6 e 12 meses após RIT, juntamente com função tireoidiana, TRAb e 
Thyroid Stimulating Immunoglobulin (TSI). Avaliação oftalmológica consistiu em: apresentação clínica (aguda/crônica), sintomas de 
dor retro-ocular ou à movimentação, lacrimejamento, fotofobia e irritação conjuntival, presença de diplopia (intermitente/constante). 
Acuidade visual foi aferida por escala de Snellen. Sinais inflamatórios foram classificados por CAS (Clinical Activity Score) e posição pal-
pebral (retração/lagoftalmo) e motilidade ocular extrínseca, pelo exame físico. A proptose foi medida com exoftalmômetro de Hertel. 
Córnea e cristalino foram avaliados em lâmpada de fenda, e pressão intraocular foi aferida. Resultados: Avaliamos 80 pacientes (61 
mulheres, idade média de 49,9 ± 14 anos, 30% tabagista), sendo 64 com DG. Entre DG, 31% apresentavam OG clinicamente antes 
do RIT. As queixas mais frequentes eram lacrimejamento e fotofobia (36% e 32%, respectivamente). Retração palpebral foi vista em 
24% e somente 1 apresentava diplopia intermitente. A exoftalmometria maior foi 23/24 mm. Após RIT, nenhum paciente apresentou 
atividade inflamatória orbital. Piora do lacrimejamento foi referida logo no 1º mês. 12,5% evoluíram com variação da exoftalmome-
tria ≥2 mm e 6,2% com surgimento de retração palpebral. Os títulos de TRAb e/ou TSI se elevaram após RIT em comparação com 
o basal, sem correlação com os dados clínicos de OG. Nenhum paciente com BN desenvolveu OG, com 1 elevação de TRAb e 2 de 
TSI. A queixa de piora visual foi frequentemente relatada, mas estava relacionada a olho seco ou conjuntivite alérgica com ceratite, não 
relacionados a inflamação típica de OG. Conclusão: Aparecimento ou piora de oftalmopatia foi infrequente em pacientes submetidos 
a RIT. A avaliação oftalmológica é importante, pois outras causas podem simular oftalmopatias e confundir o endocrinologista quanto 
à piora ocular após RIT.
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93191 MIXEDEMA PRÉ-TIBIAL APÓS RADIOIODOTERAPIA
João Pedro Lopes Queiroz1, Guilherme Xavier de Lima Lutti1, Marina Afonso da Silva1, Ricardo Ribeiro Homem 
Landi1, Mariana Pereira Pinto1, Fernando Lopes Haber1, Camila Gomes Mestrinel1, Carolina Rodrigues de Abreu1, 
Danielle Priscila Felix1, Raquel Simões Ballarin1, Roberto Bernardo dos Santos1, Danilo Villagelin1, João Hamilton 
Romaldini1
1 Pontifícia Universidade Católica de Campinas

Objetivo: Descrever três casos de efeitos colaterais da radioiodoterapia relacionados com a autoimunidade e o surgimento da dermopa-
tia tireoidiana. Métodos: Estudo retrospectivo de pacientes com o diagnóstico de doença de Graves que usaram radioiodoterapia como 
tratamento da doença de Graves e desenvolveram dermopatia tireoidiana. Resultados: Três pacientes (2 mulheres e 1 homem) apre-
sentaram como complicação o surgimento da dermopatia tireoidiana pós-radioiodoterapia. Os três casos apresentavam diagnóstico de 
hipertireoidismo com mal controle da função tireoidiana com o uso de metimazol. O tempo médio do diagnóstico da doença de Graves 
e a realização da radioiodoterapia foi de 8,3 anos (intervalo 4-13 anos); tabagismo estava presente em apenas um dos casos. A presença 
de orbitopatia de Graves foi negativa em dos casos (escore de atividade clínica 0) e presente em dois casos (escore de atividade clinica 
igual a 1 e 2). Os três casos apresentaram piora da orbitopatia de Graves após o uso da radioiodoterapia. A dermopatia tireoidiana surgiu 
após 68,3 meses (intervalo de 4-144 meses) após a radioiodoterapia. Todos os pacientes apresentam TRAb positivo ao diagnóstico da 
dermopatia. Em todos os casos os pacientes foram avaliados pela dermatologia com confirmação por meio da biópsia da pele e ana-
tomopatológico, sendo optado pelo tratamento com glicocorticoides tópicos. O resultado foi melhora do aspecto dermatológico em 
todos os casos, com resolução plena em dois casos. Conclusão: A dermopatia tireoidiana é rara, porém pode ocorrer como complicação 
após a radioiodoterapia. Mais estudos são necessários para descrever sua história natural, sua incidência e seus fatores predisponentes.

93195 O USO PROLONGADO DE DROGAS ANTITIREOIDIANAS E REMISSÃO DA DOENÇA DE GRAVES
Marina Afonso da Silva1, Ricardo Ribeiro Homem Landi1, Carolina Rodrigues de Abreu1, Mariana Pereira Pinto1, 
João Pedro Lopes Queiroz1, Guilherme Xavier de Lima Lutti1, Fernando Lopes Haber1, Camila Gomes Mestrinel1, 
Nicolas Perini1, Raquel Simões Ballarin1, Danielle Priscila Felix1, Roberto Bernardo dos Santos1, Maria Silvia Caetano 
Ronconi1, Danilo Villagelin1, João Hamilton Romaldini1
1 Pontifícia Universidade Católica de Campinas 

Introdução: A doença de Graves (DG) é a principal causa de hipertireoidismo e apresenta como principal forma de tratamento o uso 
de drogas antitireoidianas (DAT). Recentemente o uso prolongado de DAT em baixas doses tem sido uma opção frequentemente 
utilizada, entretanto o tempo de uso para a obtenção das melhores taxas de remissão da DG ainda não foi determinado. Objetivo: 
Avaliar o tempo de tratamento da DG com baixas doses de DAT e as taxas de remissão do hipertireoidismo. Materiais e métodos: 185 
pacientes portadores de DG foram tratados durante 18-24 meses com DAT; após esse período as DATs foram suspensas e os pacientes 
que apresentaram recidiva (n = 81) foram divididos em três grupos conforme o tempo de tratamento desse segundo ciclo de DAT. O 
Grupo 1 (G1), n = 34 pacientes que utilizaram DAT por 2 a 5 anos, o Grupo 2 (G2), n = 33 pacientes que utilizaram DAT por 5 a 
10 anos, e Grupo 3 (G3), n = 14 pacientes que utilizaram DAT por mais de 10 anos. Os pacientes foram avaliados com relação a sexo, 
idade, tabagismo, anticorpos tireoidianos, TSH e T4 livre iniciais e atividade inflamatória da orbitopatia por meio do valor de CAS 
(Clinical Activity Score). Resultados: No G1, a média de idade foi de 58 ± 16 anos, com 91% dos pacientes do sexo feminino; o TSH 
ao diagnóstico foi de 0,01 ± 0,47 mU/L; e o T4 livre ao diagnóstico foi de 2,61 ± 2,36 ng/dL; 26% eram tabagistas positivos; o CAS 
médio foi 0 ± 1. No G2, a média de idade foi de 55 ± 15 anos; 93% dos pacientes eram do sexo feminino; o TSH ao diagnóstico foi de 
0,01 ± 3,09 mU/L; e o T4 livre ao diagnóstico foi de 2,46 ± 2,14 ng/dL; 42% eram tabagistas positivos; e o CAS inicial médio foi 0 ± 
1. No G3, a média de idade foi de 57 ± 15 anos; 100% dos pacientes eram do sexo feminino; o TSH ao diagnóstico foi de 0,01 ± 1,48 
mU/L. e o T4 livre ao diagnóstico foi de 1,86 ± 5,14 ng/dL; 21% eram tabagistas positivos, e o CAS inicial foi 1 ± 1. Os grupos não 
apresentaram diferença entre as características sexo, idade, valores iniciais de TSH, T4 livre e CAS. Remissão foi definida como manter-
-se em eutireoidismo ou hipotireoidismo um ano após a suspensão das DATs. G1 apresentou 76% de remissão; G2, 60% de remissão; 
e o G3, 71% de remissão, sem diferença estatística entre os grupos (p < 0,05). Conclusão: O uso prolongado de DAT aumenta a taxas 
de remissão da DG, porém não se observou benefício após cinco anos de uso de DAT em baixas doses em relação a remissão da DG.
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93221 PSEUDOTUMOR ORBITÁRIO COMO UM DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL DA OFTALMOPATIA DE 
GRAVES EM PACIENTES COM TIREOIDITE AUTOIMUNE: QUANDO PENSAR?
Isabella Folly Ladeira Marins1, Bárbara Chiesse de Andrade Albuquerque e Lima1, Luísa Império Meyrelles Thomaz 
da Silva1, Daniel Bulzico2, Mario Vaisman3, Patrícia de Fátima dos Santos Teixeira3

1 Hospital Universitário Clementino Fraga Filho. 2 Instituto Nacional de Câncer. 3 Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), 
Faculdade de Medicina, Pós-Graduação em Endocrinologia 

Introdução: Diante de paciente com proptose e tireoidite autoimune, impõe-se o diagnóstico de oftalmopatia de Graves (OG). Entre-
tanto, outras doenças podem acometer os tecidos orbitais, tornando o diagnóstico diferencial desafiador. Este relato descreve um caso 
que, após excluídas outras causas, foi firmado como pseudotumor orbitário (PO). Relato do caso: Mulher, 53 anos, proptose unila-
teral progressiva há 3 anos, aumento de volume de pálpebra superior esquerda, dor retro-orbitária, além de turvação visual e diplopia 
intermitente. História de hipotireoidismo autoimune (antitireoglobulina sérica –Tg – > 4.000 unidades) há 6 anos e tabagismo passivo. 
Ao exame, com discreta proptose, aumento de volume e edema em pálpebra superior esquerda, além de leve ptose. Movimentação de 
musculatura ocular extrínseca (MOE) preservada. Pontuou-se CAS (Escore Clínico de Atividade) = 1. Tireoide aumentada 3 vezes, 
com nódulos palpáveis, que foram classificados como de baixa suspeição à ultrassonografia. Presença de linfonodomegalia cervical 
esquerda. Hemograma normal, TSH = 25,5 mUI/L; T4L = 0,85 ng/dL; FR, FAN, anti-LA, anti-RO e TRAb negativos. Exames de 
imagem da órbita (RNM/TC) mostraram discreta proptose, além de formação expansiva centrada em glândula lacrimal com baixo 
sinal em T2, restrição a difusão e impregnação pelo meio de contraste com leve infiltração de partes moles pré-septais. MOE com 
dimensões preservadas e intensidade de sinal normal. Gordura intraconal, nervos e quiasma óptico preservados. O histopatológico da 
biópsia da glândula lacrimal mostrou hiperplasia linfoide reacional, ausência de lesão linfoepitelial, de plasmocitose tecidual grosseira ou 
área de fibrose estoriforme desfavorecendo doença relacionada a IgG4. A amostra foi corada com Vermelho do Congo, não havendo 
depósito de material amiloide. Biópsia de linfonodo cervical com linfadenopatia reacional inespecífica. Optou-se por pulsoterapia com 
metilprednisolona. Após três semanas, houve melhora, com remissão completa dos sintomas, recomendando-se seguir a terapêutica. 
Firmado o diagnóstico de PO. Conclusão: Deve-se atentar para os diagnósticos diferenciais de OG, mesmo em situações associadas 
a doenças autoimunes da tireoide. Infiltração da glândula lacrimal é possível no PO, apesar de se fazer necessário excluir, entre outros 
diagnósticos, o de linfoma por biópsia, como no caso descrito.

92963 RELATO DE CASO DE PACIENTE COM DIABETES MELLITUS TIPO 1 ASSOCIADA A CONVERSÃO 
DE HIPOTIREOIDISMO PARA HIPERTIREOIDISMO
Tamilis Fonteles Lira1, Ana Lígia Barros Marques1, Mariana Paiva Braga Martins1, Ruan Pablo Cruz Fonteles2,  
Gabriely Almeida Sousa1, Bruna Cunha Aires1, Nayara Karoline de Sousa Sá1, Mateus Maia Palheta1,  
Cibele Miranda Silva1

1 Universidade Federal do Maranhão. 2 Universidade Estadual do Ceará

Introdução: A associação de duas ou mais desordens autoimunes caracteriza as poliendocrinopatias, podendo ser classificadas em 4 
tipos de acordo com sua apresentação clínica. Cerca de 20% dos pacientes com diabetes mellitus tipo 1 (DM1) desenvolvem doença 
tireoidiana autoimune, como o hipotireoidismo ou hipertireoidismo, segundo estudos epidemiológicos. Relato de caso: M. N. F. S., 
44 anos, sexo feminino, portadora de DM1 há onze anos, em uso de insulina glargina (38 unidades) e insulina lispro (conforme con-
tagem de carboidratos). Portadora de hipotireoidismo há 8 anos, utilizava levotiroxina sódica 38 mcg até há um ano e meio, quando 
observou perda de peso importante e elevação dos níveis glicêmicos nos três meses que antecederam a consulta. Avaliação inicial: peso 
58,6 kg, altura: 158,5 cm, dextro: 331 mg/dL, emagrecida, desidratada +/4 e apresentando poliúria, polidipsia e polifagia. A mudança 
do quadro clínico da paciente levou à suspeição de conversão do quadro de hipotireoidismo para hipertireoidismo, confirmado pelos 
exames laboratoriais: TSH: 0,01 mU/L (0,34-4,9); T4 livre: 1,75 ng/dL (0,34-1,48); TRAB: 1,94 UI/L (alterado se maior ou igual 
a 1,75); HbA1c: 9,2 (segundo a paciente conseguia manter HbA1c próximo a 7,5); glicemia: 328 mg/dL em jejum. Suspensa levo-
tiroxina sódica e iniciado tratamento com metimazol 10 mg e propranolol 40 mg. Necessitou inicialmente de aumento das doses de 
insulina glargina e lispro em torno de 25% a 35% das doses, cursando com melhora da glicemia e redução das doses nos meses que se 
seguiram com a compensação do quadro de hipertireoidismo. No momento, bem compensada com 5 mg de metimazol. Foi fechado o 
diagnóstico, portanto, de poliendocrinopatia tipo 3 (APS tipo 3). Conclusão: Poucos são os casos relatados em que o hipotireoidismo 
precede o hipertireoidismo como o que aconteceu com a paciente analisada. Além disso, a causa para essa mudança não é específica, 
podendo estar relacionada com as concentrações de anticorpos bloqueadores e ativadores, como o anticorpo antirreceptor de TSH 
(TRAB). É válido salientar que, além da insulina, o controle glicêmico é influenciado pelos hormônios da tireoide. Dessa maneira, um 
excesso de hormônios tireoidianos pode alterar o equilíbrio dos níveis de glicose no sangue, levando a mudanças no metabolismo dos 
carboidratos e aumento dos índices glicêmicos, como observado no caso em questão após o diagnóstico de hipertireoidismo.



S37

bio
lo

g
ia Celular D

a Tireo
iD

e
Pôster Eletrônico – Clínico 

biologia Celular Da TireoiDe

93240 AVALIAÇÃO DO POTENCIAL PATOGÊNICO IN VITRO DA MUTAÇÃO M918V LOCALIZADO NO 
PROTO-ONCOGENE RET
Roxanne Hatanaka1, Thais Biude Mendes1, Susan Chow Lindsey1, Larissa Valdemarin Bim1, Magnus Régios Dias da 
Silva1, Rui Monteiro de Barros Maciel1, Janete Maria Cerutti1 
1 Universidade Federal de São Paulo (Unifesp)

Introdução: A neoplasia endócrina múltipla do tipo 2 (NEM2) é uma síndrome de predisposição hereditária ao câncer, com padrão 
autossômico dominante, caracterizada pela presença de tumores nas glândulas da tireoide (carcinoma medular de tireoide – CMT), 
adrenais (feocromocitoma – FEO) e, menos frequentemente, na paratireoide (hiperparatireoidismo primário – HPTP). A NEM2 é 
subdividida em NEM2A e NEM2B e tem como base genética mutações ativadoras no gene RET. A NEM2B representa a forma mais 
rara, mas mais agressiva. Aproximadamente 95% dos casos são decorrentes da mutação M918T no éxon 16. A variante M918V foi 
recentemente descrita e considerada uma variante de significado desconhecido (VUS). Entretanto, nosso grupo descreveu oito famílias 
portadoras da variante M918V em que os portadores da mutação desenvolveram o CMT. O objetivo desse estudo foi avaliar o potencial 
patogênico da mutação M918V, comparada à mutação M918T, e, dessa forma, auxiliar na conduta dos pacientes. Metodologia: As 
células da linhagem HEK293 foram transfectadas com o gene RET Wild type (Wt; controle), RET-M918V (mutação) e RET-M918T 
(controle). Avaliamos as taxas de proliferação, viabilidade celular, migração celular, bem como morfologia celular e ativação da via 
MAPK. Além disso, realizamos estudos in silico para análise do potencial patogênico da mutação e controles. Resultados: Quando 
comparada ao controle RET-Wt, observamos que as células com a mutação RET-M918V apresentavam aumento nas taxas de prolife-
ração, na viabilidade celular e nas taxas de migração. As células com RET-M918V apresentaram citoplasma escasso, núcleos irregulares 
com cromatina frouxa. Nos programas preditivos, 2/3 descrevem a mutação como patogênica. Quando comparada à mutação RET-
-M918T, a mutação RET-M918V teve menor capacidade de migração, entretanto apresentou maior capacidade proliferativa. Houve 
maior ativação da via MAKP para as células com RET-M918V do que nas células com RET-M918T. Conclusão: Nossos dados suge-
rem que as células com variante M918V do gene RET apresentam um potencial patogênico, já que apresentaram alterações significati-
vas nas atividades celulares consideradas hallmarks do câncer.

93208 PVALB PROMOVE REPROGRAMAÇÃO METABÓLICA EM LINHAGEM DE CARCINOMA 
FOLICULAR DA TIREOIDE
Thais Biude Mendes1, Roxanne Hatanaka1, Anne Le2, Gregory Riggins2, Janete Maria Cerutti1
1 Universidade Federal de São Paulo (Unifesp). 2 Johns Hopkins University School of Medicine

Introdução: Em estudos anteriores, verificamos que o gene PVALB foi especificamente expresso nos adenomas de células de Hürthle 
(ACH) e, dessa forma, marcador de benignidade. Estudos in vitro demonstraram que a expressão ectópica da proteína parvalbumina, 
codificada pelo gene PVALB, em células de carcinoma folicular da tireoide, resultou no sequestro de íons de cálcio (Ca2+) no citoplas-
ma e na mitocôndria, com consequente diminuição nas taxas de proliferação celular, alteração na morfologia celular e no número de 
mitocôndrias. Essas alterações foram acompanhadas pela diminuição da fosforilação de AKT/GSK-3β e aumento de proteínas associa-
das a estresse de retículo (PERK). Objetivo: Este trabalho teve como objetivo avaliar se a expressão ectópica de PVALB alterou inter-
mediários do ciclo dos ácidos tricarboxílicos (TCA), glutamato e glutamina. Métodos: A linhagem de carcinoma folicular da tireoide 
(WRO) com expressão ectópica de PVALB (WRO-PVALB) e a linhagem parental (WRO) foram cultivadas, e os metabólitos, isolados 
e avaliados por cromatografia líquida e espectrometria de massa (sistema LC/MS 6490 Agilent, triplo, quadrupolo). Os dados foram 
validados na linhagem derivada de carcinoma de células de Hürthe (XTC.UC1) com expressão ectópica de PVALB e Controle. As 
células foram avaliadas quanto à eficiência no consumo de oxigênio (system Oxytherm), produção de ROS (espécies reativas de oxigênio; 
DCFA 2’,7’-Dichlorofluroescin diacetate; citometria de fluxo) e níveis de ATP (CellTiter-Glo 2.0 Assay; Elisa). A expressão das enzi-
mas envolvidas no TCA foi avaliada por PCR em tempo real. Resultado: A expressão de PVALB na linhagem WRO aumentou os níveis 
de acetil-CoA, oxaloacetato, citrato, isocitrato, succinil-CoA e succinato. Observou-se que a expressão de PVALB, nas linhagens WRO 
e XTC.UC1, aumentou a expressão das enzimas envolvidas no TCA. Por fim, PVALB teve menor eficiência no consumo de oxigênio, 
na produção de ROS e níveis de ATP. Conclusão: Esses dados sugerem que PVALB promove reprogramação metabólica do TCA e 
queda na geração de energia, explicando em parte o efeito observado na inibição do crescimento e alteração das vias AKT/GSK-3β.
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92969 A NOVEL COMBINED TOETVA AND RETROAURICULAR ROBOTIC NECK DISSECTION 
APPROACH FOR METASTATIC PAPILLARY CARCINOMA OF THYROID
Andressa Teruya Ramos1, Renan Bezerra Lira1

1 A.C.Camargo Cancer Center

Purpose: The standard open thyroidectomy technique leaves a highly visible scar, resulting in different degrees of aesthetic and func-
tional sequelae. The robotic retroauricular access provides an excellent exposure for neck dissections, but allow us to perform, by the 
same access, only a partial thyroidectomy. The truthfully scarless transoral endoscopic thyroidectomy vestibular approach has advan-
tages of a total absence of a visible scar and access to the bilateral thyroid beds, but it does not allow lateral lymph node dissection. 
Therefore, in cases where lateral neck dissection and a total thyroidectomy is need, we must either perform a bilateral retroauricular ap-
proach or a unilateral retroauricular access associated with a small anterior cervical incision for the contralateral lobectomy. In any case, 
there will be much morbidity added to a surgical procedure that should be considered “minimally invasive”. Methods: Descriptive 
analysis of the first patient submitted to a novel combined approach of TOETVA and a retroauricular robotic radical neck dissection 
in a Brazilian tertiary cancer center. Results: 28-years woman with a painful mass in the neck on the left side. MRI: 7.0 cm expan-
sive formation at left levels III and IV. Neck US: solid nodule with microcalcifications of 1.4 cm in the left thyroid lobe. The FNA-
biopsy revealed Bethesda V and suspicious for neoplastic cells in the cervical lymph node, but with FNA-thyroglobulin greater than  
500 ng/mL. We decided to perform a novel technique combining TOETVA and robotic retroauricular (for neck dissections). In Janu-
ary 2019, the patient was submitted to this procedure without any complications. The patient was discharged at the 6th post-operative 
day. Pathology reported a multifocal left lobe papillary carcinoma and 5 metastatic lymph nodes out of 38 dissected. Adjuvant therapy 
with radioactive iodine was indicated. Currently, the patient is with no signs of active disease and with an excellent aesthetic satisfaction. 
Discussion: Combining retroauricular robotic approach with TOETVA could be a good option for highly selected cases of patients 
with malignant neoplasms of thyroid with lateral neck metastasis motivated to avoid a neck scar.

93263 ACESSO RETROAURICULAR PARA TRATAMENTO CIRÚRGICO DE PATOLOGIAS DA TIREOIDE
Andressa Teruya Ramos1, Renan Bezerra Lira1

1 A.C.Camargo Cancer Center

Introdução: A cirurgia minimamente invasiva tem ganhado espaço como escolha de tratamento oncológico, levando a melhorias sig-
nificativas na satisfação e na qualidade de vida dos pacientes tratados. Entre as possibilidades dentro da cirurgia de cabeça e pescoço, 
está a cirurgia robótica, que, em casos selecionados, elimina a necessidade de grandes incisões visíveis no pescoço e fornece resultados 
funcionais e cosméticos superiores, com um custo aceitável associado a baixas taxas de complicações. Métodos: Um estudo de co-
orte retrospectivo cuja amostra consistiu de todos os pacientes submetidos a qualquer tratamento cirúrgico assistido por robô para 
doença da tireoide, de março de 2015 a janeiro de 2020, no Departamento de Cirurgia de Cabeça e Pescoço e Otorrinolaringologia 
do Centro de Câncer A.C.Camargo. Os procedimentos cirúrgicos incluíram: (I) hemitireoidectomia por via retroauricular unilateral; 
(II) tireoidectomia total por via retroauricular unilateral; (III) tireoidectomia total por via retroauricular bilateral; (IV) tireoidectomia 
total com dissecção seletiva do pescoço (SND) II-VI por via retroauricular unilateral; (V) tireoidectomia total com SND II-VI por via 
retroauricular bilateral; (VI) tireoidectomia total com SND II-VI por via retroauricular unilateral combinada com a via mini-Kocher. 
Resultados: Entre 2015 e 2020, realizou-se um total de 76 procedimentos cirúrgicos assistidos por robô para doenças da tireoide no 
Departamento de Cirurgia de Cabeça e Pescoço e Otorrinolaringologia do Centro de Câncer A.C.Camargo. A amostra era composta, 
em sua maioria, por 68 mulheres e 8 homens; e grande maioria das cirurgias foi realizada para o tratamento de neoplasias de tireoide 
(65%). As taxas de complicações foram baixas e comparáveis às convencionais consagradas na literatura atual. Os pacientes foram segui-
dos por pelo menos 3 meses, sendo acompanhados com exames de imagem e laboratoriais. Conclusão: A cirurgia assistida por robô 
tem se mostrado uma alternativa viável e segura no tratamento de patologias da tireoide.
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93236 MANEJO CIRÚRGICO DO HIPERTIREOIDISMO DURANTE A GESTAÇÃO: SÉRIE DE CASOS
Luiza Macedo Travalloni1, Marcos Maia Viana1, Manuel Domingos da Cruz Gonçalves1, Jodelia Lima Martins 
Henriques1, Marcus Vinicius Leitão de Souza1, Mario Vaisman1, Marcus Miranda dos Santos Oliveira1, Lenita 
Zajdenverg1, Silvio Henriques da Cunha Neto1, Mario Vaisman1, Patricia de Fatima dos Santos Teixeira1

1 Hospital Universitário Clementino Fraga Filho, Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ)

Introdução: O hipertireoidismo acomete 0,1% a 0,4% das gestantes, sendo a doença de Graves (DG) a causa mais comum. Tireoi-
dectomia pode ser necessária em raros casos. Relato de casos: Relatamos uma série de 5 casos de mulheres que foram submetidas a 
tireoidectomia durante a gestação por hipertireoidismo, quatro por DG (P1 a P4) e uma por doença de Plummer (P5). Em 4 dessas, 
a indicação foi por refratariedade à DAT. P1 foi encaminhada por desenvolver agranulocitose por DAT no primeiro trimestre. Seu 
T4L reduziu de 7,7 para 2,7 ng/dL com o uso de lugol e seu TRAb, que era 25,4 UI/L no momento da tireoidectomia total (TT) 
– 13ª semana de gestação –, reduziu para 2,7 na 22ª semana. P2 foi submetida a cirurgia na 32ª semana de gestação por ter sido 
encaminhada no final do segundo trimestre. Manteve níveis elevados de T4L mesmo com tapazol 50 mg/dia. Seu T4L inicial era de  
4,2 ng/dL e o pré-operatório, de 2,55 ng/dL. P3 necessitava de 60 mg/dia de tapazol para manter T4L = 5,3 ng/dL e apenas após 
o uso de lugol obteve controle adequado da função tireoidiana (T4L = 1,62 ng/dL), sendo submetida a TT com 23 semanas. P4 foi 
encaminhada para TT, pois mantinha hipertireoidismo descompensado (T4L 7,7 ng/dL, TRAb 11,1 UI/L) mesmo em uso de tapa-
zol 60 mg/dia. Após o início de lugol, T4L reduziu para 3,53 ng/dL, tendo sido realizada TT com 22 semanas de gestação. Na 35ª 
semana, foi detectado CIUR (crescimento intrauterino retardado) e oligodramnia. Por não ter taquicardia fetal, o TRAb ter reduzido 
para 3,2 UI/L, bem como pela proximidade do termo, optou-se por internação e monitoramento sem realização de cordocentese ou 
DAT. P5 foi submetida a lobectomia na 17ª semana, após somente obter normalização do T4L em ambiente hospitalar. Todas recebe-
ram pelo menos 40 mg/dia de tapazol e 40 mg/dia de propranolol nas 2 semanas pré-operatórias, e as pacientes com DG receberam 
lugol no período; ainda assim, três operaram em hipertireoidismo. Todas evoluíram com parto a termo, ocorrendo apenas um caso 
documentado de hipertireoidismo neonatal (P2) e um caso de complicação obstétrica controlada (P4). Conclusões: Nessa casuística 
significativa, podemos perceber que, quando bem indicada e realizada no momento adequado, a cirurgia de tireoide na gestação é segu-
ra e muitas vezes o único tratamento definitivo possível. Além disso, identificamos que na doença de Graves a monitorização do TRAb é 
fundamental, o preparo com lugol é recomendado e os betabloqueadores podem ser usados por período curto de tempo, se necessário.

92925  TIREOIDECTOMIA TRANSORAL (TOETVA): LIÇÕES APRENDIDAS APÓS OS  
PRIMEIROS 100 CASOS
Renan Bezerra Lira1, Andressa Teruya Ramos1, Luiz Paulo Kowalski1
1 A.C.Camargo Cancer Center, Universidade de São Paulo (USP), São Paulo, SP, Brasil

Introdução: A tireoidectomia transoral por acesso transvestibular (TOETVA) vem se consolidando como uma técnica segura e eficaz, 
quando comparada ao acesso convencional. Trata-se de uma técnica nova, sendo as dificuldades inerentes ao procedimento ainda pou-
co difundidas. Métodos: Estudo descritivo da experiência gerada pelos primeiros 100 casos de TOETVA realizadas no A.C.Camargo 
Cancer Center, focando na identificação e resolução de dificuldades técnicas iniciais, além de dicas práticas incorporadas durante a 
curva de aprendizado e taxas de complicações encontradas. Resultados: As principais dificuldades serão abordadas individualmente, 
com descrição de dicas práticas que ajudaram a transpor tais dificuldades. – Acesso: confecção dos portais e descolamento do retalho 
cutâneo passo a passo. – Pontos cutâneos de suspensão: quando são necessários. – Como lidar com a fumaça gerada pelo cautério e 
bisturi ultrasssônico. – Ângulos de dissecção: cartilagem tireoide proeminente e retrognatia. – Neuromonitorização intraoperatória. – 
Controle de sangramentos. – Confecção de bolsa para retirada da tireoide. – Cuidados pós-operatórios e uso de antibióticos – Troca de 
experiência entre cirurgiões. Taxas de complicações como infecção pós-operatória e hipocalcemia ou paralisia de corda vocal permanen-
te ficaram abaixo de 1% neste estudo. Discussão: A TOETVA é um acesso remoto que vem se difundindo no último ano. Resultados 
iniciais reforçam a sua segurança em casos bem selecionados. Naturalmente existem algumas dificuldades técnicas no início da curva de 
aprendizado. Discussão e troca de experiência entre cirurgiões deve ser estimulada, buscando a resolução dessas dificuldades.
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92922 TRANSORAL THYROIDECTOMY (TOETVA): ANALYSIS OF COMPLICATIONS, SURGICAL TIME 
AND LEARNING CURVE
Renan Bezerra Lira1, Andressa Teruya Ramos1, Genival Barbosa de Carvalho1, Jonathon O. Russell2, Ralph P. Tufano2, 
Luiz Paulo Kowalski1
1 A.C. Camargo Cancer Center, São Paulo, Brazil. 2 Johns Hopkins, Baltimore, MD, USA

Background: In the last decades, different remote surgical approaches to the thyroid gland have been developed and performed world-
wide to avoid a visible neck scar. Since 2018, transoral endoscopic thyroidectomy vestibular approach (TOETVA) has emerged as a true 
scarless thyroid surgery. In this study, we explore early outcomes and learning curve of this new approach. Methods: A retrospective 
cohort including conventional thyroidectomies and TOETVAs performed in a cancer center was designed. Learning curve and early 
surgical outcomes of TOETVA were assessed and compared to conventional thyroidectomy. Results: A total of 56 TOETVAs and 746 
conventional thyroid procedures were included. In the TOETVA group, we had a 14.4% total complication rate with no permanent 
vocal cord paresis or hypocalcemia. The mean surgical time dropped from 167 to 117 minutes (p = 0.0001) after the 15 first cases. 
Comparing to conventional procedures, we didn’t find any significant difference in complications rate. Surgical time was, as expected, 
longer in the TOETVA group (131 vs. 95 minutes, p < 0.0001; CI < 36 min [27-45 min]). However, comparing the first 15 cases 
performed by solely RBL with the last 15 cases we find a significant mean time drop to 113 minutes (p = 0.001), respectively, show-
ing a clear trend of shortening the surgical time accordingly with the progression of the learning curve. Conclusions: In this study, 
TOETVA was safe and feasible, with a learning curve of 15 case for the surgeon evaluated.
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Disfunções TireoiDianas

92949 ABORDAGEM PRÁTICA DE UM CASO DE PSEUDOMALABSORÇÃO DE LEVOTIROXINA: 
RELATO DE CASO
Jéssica Medeiros Sales1, Taciana Raquel Silva Sobreira1, Flávia Mesquita de Carvalho1,  
Luciana Marques de Almeida1

1 Universidade Federal da Paraíba (UFPB)

Introdução: A reposição de levotiroxina (LT4) é a terapêutica de escolha para o hipotireoidismo, porém, em alguns casos, apesar 
da titulação da dose, o paciente permanece em hipotireoidismo. Ajustes repetidos da medicação podem aumentar os custos do trata-
mento. Diante de casos em que altas doses de LT4 são necessárias, deve-se confirmar a aderência ao tratamento e investigar causas de 
interferência na absorção e metabolismo do hormônio tireoidiano. Relato de caso: Mulher de 33 anos acompanhada no HULW por 
hipotireoidismo pós-tireoidectomia total, realizada em 2006 por carcinoma papilífero de tireoide. Na ocasião, foi submetida a radioio-
doterapia (150 mCi) e evoluiu sem evidência de doença residual. Durante o seguimento com cirurgião, apresentou variações frequentes 
da dose necessária de LT4 e sintomas sugestivos de hipotireoidismo. Na primeira consulta na endocrinologia, em setembro de 2018, 
vinha em uso de LT4 375 mcg/dia com TSH 25,4 (0,38 a 5,33) e T4L 1,31 (0,54 a 1,24), afirmando boa adesão ao tratamento. 
Realizado ajuste de dose para 400 mcg, e após 8 semanas normalizou TSH e T4L. No seguimento de 6 meses, usando a mesma dose 
de 400 mcg, TSH 50,1 e T4L 0,63, novamente afirmando aderência a LT4. Pela dificuldade em prosseguir com exames para investigar 
doenças que pudessem interferir na absorção do hormônio, optou-se por realizar o teste rápido de absorção com 1.000 mcg de LT4, 
que mostrou aumento do T4L em mais de 50% entre o basal (T4L 0,85) e 240 minutos (T4L 1,79), descartando-se comprometimen-
to na absorção. Foi proposto a paciente o uso de LT4 fornecida pelo hospital em dose semanal sob supervisão, 1.300 mcg/semana  
(2 mcg/kg/dia). Ao final de 8 semanas, ela apresentava TSH 0,47 e T4L 1,0. Liberada para manter o uso da dose semanal em casa, le-
vando do ambulatório a quantidade de medicação suficiente, retornou após 12 semanas, permanecendo com bom controle laboratorial 
e assintomática. Conclusão: Diante de pacientes com hipotireoidismo de difícil controle, é preciso adotar uma postura não acusadora 
ao se questionar sobre a aderência ao tratamento. Apesar de não padronizado, o teste de absorção do hormônio tireoidiano, pode ter 
utilidade em alguns pacientes com suspeita de não aderência. Na nossa paciente, após constatar ausência de mal absorção, a opção de 
uso semanal com o fornecimento do medicamento resultou em manutenção dos níveis de TSH e normalização das queixas.

93187 AMIODARONA E DISFUNÇÃO TIREOIDIANA EM UMA POPULAÇÃO PEDIÁTRICA
Fernando Lopes Haber1, Camila Gomes Mestrinel1, Carolina Rodrigues de Abreu1, Marina Afonso da Silva1, Ricardo 
Ribeiro Homem Landi1, Guilherme Xavier de Lima Lutti1, Mariana Pereira Pinto1, João Pedro Lopes Queiroz1, Raquel 
Simões Ballarin1, Danielle Priscila Felix1, Danilo Villagelin1, João Hamilton Romaldini1, Roberto Bernardo dos Santos1, 
Mila Pontes Ramos Cunha1, Fernando Antoniali1
1 Pontifícia Universidade Católica de Campinas

Introdução: A amiodarona é um dos antiarrítmicos mais frequentemente utilizados, podendo levar a alterações da função tireoidiana 
(hipotireoidismo e hipertireoidismo). Essas alterações estão descritas na população adulta, entretanto poucos estudos avaliaram seu 
uso com consequente disfunções tireoidianas em crianças. Objetivo: Avaliar o uso de amiodarona em crianças e possíveis alterações 
da função tireoidiana. Métodos: Estudo retrospectivo com pacientes com idade inferior a 14 anos que usaram amiodarona durante o 
ano de 2018 em hospital terciário. Resultados: Quinze pacientes usaram amiodarona. A idade média foi de 3,00 anos (intervalo de 
0-13 anos); oito pacientes eram do sexo masculino e três apresentavam diagnóstico de síndrome de Down. O principal motivo do uso 
foi arritmia cardíaca, sendo a taquicardia supraventricular o tipo mais prevalente. No pós-operatório de cirurgia cardíaca (10 dos 15 
casos), houve quatro casos em que o paciente também apresentou arritmia cardíaca. A dose média de amiodarona usada foi de 129,33 
mg (intervalo 30-150 mg), e o tempo médio de uso foi de 41 dias (intervalo 1-166 dias). Seis crianças apresentaram hipotireoidismo, 
das quais quatro estão em uso de levotiroxina, duas estão em eutireoidismo e sete perderam o seguimento ou foram a óbito. O TSH 
médio nos casos de hipotireoidismo foi de 14,02 mU/L (normal: 0,27-4,20 mU/L), enquanto o T4 livre foi de 1,61 ng/dL (normal: 
0,93-1,7 ng/dL). Não houve casos de tireotoxicose. Conclusão: O uso de amiodarona em crianças menores de 14 anos está associado 
frequentemente ao hipotireoidismo subclínico ou manifesto. Mais estudos são necessários para avaliar o impacto no longo prazo do 
uso de amiodarona em crianças.
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92921 ASSOCIAÇÃO ENTRE NÍVEIS ELEVADOS DO TSH E A DOENÇA RENAL CRÔNICA EM 
INDIVÍDUOS EM EUTIREOIDISMO
Daniella Araujo Muniz1, Heloisa C. C. Villar1, Eduardo Federighi Baisi Chagas1, Luiza K. Matsumura2, Rui Monteiro de 
Barros Maciel2, José Sgarbi1
1 Faculdade de Medicina de Marília (Famema). 2 Universidade Federal de São Paulo (Unifesp)

Introdução: As disfunções tireoidianas e a doença renal crônica (DRC) são transtornos comuns na população geral e ambas se associam 
com elevado risco de morbimortalidade cardiovascular. Nos últimos anos, uma associação entre o hipotireoidismo subclínico e a DRC 
tem sido reportada, mas há escassos estudos populacionais em indivíduos em eutireoidismo. Objetivo: Este estudo avaliou os efeitos 
das variações da normalidade da função tireoidiana na função renal e na prevalência de DRC em indivíduos em eutireoidismo. Método: 
Em análise transversal, avaliamos 913 indivíduos em eutireoidismo de uma população de nipo-brasileiros com idade ≥ 30 anos, livres de 
doença tireoidiana, hormônios tireoidianos ou de medicações que interferissem na função tireoidiana. Eutireoidismo foi definido por 
concentrações normais do TSH e T4L. A taxa de filtração glomerular estimada (TFGe) foi calculada pela fórmula Modification Diet in 
Renal Disease (MDRD). DRC foi definida por TFGe < 60 mL/min/1,73 m2. Resultados: A idade média dos participantes foi de 56,4 
anos; 51,4% deles eram do sexo feminino. A DRC foi encontrada em 47 (5,1%) participantes. Uma análise de regressão linear múltipla 
[β (IC 95%)] ajustada para sexo, idade e múltiplos fatores de confusão mostrou uma correlação negativa significativa entre os níveis de 
TSH e a TFGe [- 0,06 (IC 95% -8,49 a -0,20, p = 0,04)]. Em análise categorizada por quartis do TSH sérico, a prevalência de DRC 
aumentou paralelamente aos quartis do TSH, de 1,8% no quartil 1, para 6,9% no quartil 4 (p = 0,016). Em análise de regressão logís-
tica multivariável ajustada para sexo, idade e múltiplos fatores, o risco [odds ratio (OR) (IC 95%)] de DRC foi significativamente maior 
no quartil 3 [3,17 (1,14-8,77), p = 0,026)] e no quartil 4 [3,66 (1,52-8,76), p = 0,04)], comparado ao quartil inferior. Nenhuma 
associação foi encontrada entre a TFGe e DRC com o T4L. Conclusão: Em uma população nipo-brasileira em eutireoidismo, níveis 
elevados do TSH associaram-se com menor TFGe e maior risco de DRC.

92971 AVALIAÇÃO DA FUNÇÃO TIREOIDIANA EM PORTADORES DE DOENÇA RENAL CRÔNICA 
ESTÁGIOS 3 E 4
Danielle da Costa Maciel1, Pedro Gabriel Dias Lobato Pereira1, Pablo dos Santos Pereira1, Rachel Bregman1, Ana 
Beatriz Winter Tavares1

1 Universidade do Estado do Rio de Janeiro

Introdução: Alterações na função renal têm sido associadas à disfunção tireoidiana. Estudos mostram uma maior prevalência de doença 
tireoidiana em pacientes portadores de doença renal crônica (DRC) em comparação com a população geral, sendo o hipotireoidismo 
subclínico o distúrbio tireoidiano mais comumente encontrado. Objetivo: Avaliar a função tireoidiana e autoimunidade em pacientes 
com DRC estágios 3 e 4. Métodos: Estudo transversal realizado em pacientes portadores de DRC estágio 3 [taxa de filtração glome-
rular (TFG) 30-59 mL/min] e estágio 4 (TFG 15-29 mL/min) atendidos no Ambulatório de Nefrologia do Hospital Universitário 
Pedro Ernesto. A função tireoidiana foi avaliada por meio da dosagem de TSH, T4 livre (T4L), T3 livre (T3L) e antitireoperoxidase 
(anti-TPO). A TFG foi calculada por meio da fórmula Chronic Kidney Disease Epidemiology Collaboration (CKD-EPI). Resultados: 
Foram incluídos 46 pacientes no estudo, sendo 20 mulheres (43,5%) e 26 homens (56,5%), com média de idade de 65,4 ± 10,5 anos. 
Vinte e dois pacientes (47,8%) eram portadores de DRC estágio 3 e 24 pacientes (52,2%), de DRC estágio 4. Os valores de TSH foram 
mais elevados nos pacientes com DRC estágio 4, quando comparados com os do estágio 3 [3,80 (1,12-17,78) µUI/mL vs. 2,07 (0,61-
4,72) µUI/mL, p = 0,002, respectivamente]. Houve correlação inversa estatisticamente significativa entre os níveis de TSH e a TFG 
(r = -0,37; p = 0,009). Houve uma tendência à diferença estatística em relação aos níveis de T4L, cujos valores foram mais elevados na 
DRC estágio 3, quando comparados com estágio 4 (p = 0,05). Não houve diferença estatisticamente significativa nos valores de T3L 
entre os dois estágios de DRC. Três pacientes (6,5%) apresentavam anti-TPO positivo. Entre todos os pacientes estudados, 8 (17,4%) 
apresentavam hipotireoidismo subclínico e 2 (4,3%), hipotireoidismo franco. Desses 10 pacientes, 1 paciente apresentava DRC estágio 
3 (portador de hipotireoidismo subclínico), enquanto 9 pacientes apresentavam DRC estágio 4 (um deles com anti-TPO positivo). 
Conclusão: Valores de TSH foram mais elevados na DRC 4 em comparação à DRC 3, com correlação inversa entre TFG e níveis de 
TSH. Nossos dados confirmam a importância de avaliação da função tireoidiana nos pacientes portadores de DRC.
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92669 AVALIAÇÃO DA REMISSÃO E RECORRÊNCIA DOS PACIENTES COM DIAGNÓSTICO DE 
DOENÇA DE BASEDOW-GRAVES TRATADOS COM RADIOIODOTERAPIA NA DOSE DE 20 MCI
Mariana Cotarelli Madi Oliveira1, Pedro Barreto1, Melina Lannes1, Leila Guastapaglia1, Ricardo Ayello Guerra1,  
Ji Hoon Yang1 
1 Hospital do Servidor Público Municipal de São Paulo

Introdução: A doença de Basedow-Graves é a etiologia mais comum de hipertireoidismo e é causada pela estimulação do receptor do 
TSH da célula folicular tireoidiana por autoanticorpos do receptor de tireotropina (TRAb), promovendo aumento da síntese e secreção 
de hormônios tireoidianos. O tratamento pode ser realizado com droga antitireoidiana (DAT), ablação com radioiodo ou cirurgia. No 
nosso serviço, se não há remissão após curso de DAT, a radioiodoterapia (RIT) é utilizada como terapia definitiva, visto que é conside-
rada de baixo custo, segura e de fácil aplicação. Entre os fatores de risco relacionados à falha ou recidiva da doença de Basedow-Graves 
após RIT, estão: gênero, idade, bócio de grande volume, presença de orbitopatia, tabagismo, níveis altos de T4L, T3T, TRAb pré-
-tratamento. Objetivos: Primário: avaliar a taxa de remissão, falha e recorrência dos pacientes com diagnóstico de doença de Basedow-
-Graves submetidos à RIT. Secundário: identificar fatores associados ao risco de recidiva. Método: Revisão de prontuários de pacientes 
com doença de Basedow-Graves e acima de 18 anos submetidos a 20 mCi de 131 em um Serviço de Endocrinologia de um hospital 
terciário entre 2006 e 2019. Foram definidos como Remissão: ausência de sintomas e sinais clínicos de hipertireoidismo e TSH em 
eutireoidismo/hipotireoidismo; Falha: persistência de sintomas e sinais clínicos de hipertireoidismo e TSH abaixo do valor de refe-
rência (6 meses); e Recidiva (recorrência): quando, após remissão, evoluiu com clínica de hipertireoidismo e TSH abaixo do valor de 
referência. Foram utilizados o teste qui-quadrado para análise de variáveis categóricas (sexo, oftalmopatia, tabagismo, TRAb) e o teste 
de Mann-Whitney para variáveis contínuas (TSH, T4L, T3T, captação à cintilografia, volume tireoidiano); foi considerado significante 
p < 0,05. Resultados: De um total de 80 pacientes, 27 foram excluídos por informações incompletas, e foram analisados dados de 53 
pacientes. A remissão do hipertireoidismo foi observada em 50 pacientes (94,3%) em média 3,3 meses após a RIT. Dos que remitiram, 
3 pacientes (6,38%) evoluíram para recidiva do hipertireoidismo, ocorrendo em média 13 meses após a RIT. Esses pacientes, apresen-
tavam níveis mais elevados de T4L (3,5 ng/dL vs. 1,63) e de T3T (436 ng/dL vs. 172), respectivamente (p < 0,05). Conclusão: As 
taxas de sucesso da RIT, com menor recidiva, podem ser melhoradas com menores níveis de T4L e T3T quando do encaminhamento 
do paciente, com uso prévio de DAT.

92952 COMPARAÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA DE PACIENTES PORTADORES DE DOENÇA DE 
GRAVES EM USO PROLONGADO DE DROGAS ANTITIREOIDIANAS COM PACIENTES TRATADOS COM 
RADIOIODOTERAPIA
Luiza Siqueira Menezes1, Camilla Magalhães Oliveira Amaral1, Maria Regina Calsolari Pereira de Souza1,  
Flavia Coimbra Pontes Maia1

1 Santa Casa de Belo Horizonte

A doença de Graves é uma patologia autoimune. É a causa mais comum de hipertireoidismo. Sintomas físicos e queixas neuropsiqui-
átricas podem estar associados e afetar negativamente a qualidade de vida dos pacientes. As opções terapêuticas são: radioiodoterapia 
(RAI), drogas antitireoidianas (tapazol e propiltiouracil) e tireoidectomia total. Na literatura médica, é possível encontrar alguns 
estudos comparativos, entre as opções terapêuticas, que avaliaram a qualidade de vida. No entanto, ainda não há publicações sobre o 
tema na população brasileira. O objetivo deste estudo foi comparar a qualidade de vida de pacientes portadores de Graves em trata-
mento prolongado com DAT com aqueles submetidos à terapia ablativa com RAI. Além disso, avaliar o perfil lipídico e a estabilidade 
do controle da doença. Estudo transversal quantitativo que avaliou portadores de doença de Graves atendidos no ambulatório de 
tireoide da Santa Casa de Belo Horizonte entre novembro de 2018 e janeiro de 2019. Como instrumento, foi aplicado questionário 
de qualidade de vida THYPRO 39 associado à coleta de dados do prontuário médico. 61 pacientes foram incluídos: 40 no grupo de 
uso prolongado de DAT e 21 no grupo RAI. As características populacionais dos dois grupos foram semelhantes. A idade média no 
grupo DAT foi de 52,1 anos e no grupo RAI, de 52,6 anos, com predomínio do sexo feminino entre os participantes (77,5% e 66,7%, 
respectivamente). A média do TSH foi de 2,23 ng/mL no primeiro grupo e de 2,01 ng/mL no segundo. A dose ablativa mediana de 
iodo utilizada foi de 15 mCi e a dose mediana do tapazol, de 5 mg. O escore médio geral para os pacientes que utilizaram o tapazol 
(22,16) é estatisticamente menor que o do grupo radioiodo (31,87), p = 0,004, representando uma melhor qualidade de vida no 
primeiro grupo. A incidência de dislipidemia em pacientes que usaram RAI (42,9%) é superior à daqueles que usaram tapazol (15,4%),  
p = 0,019. O controle da doença também se mostrou mais estável durante o uso prolongado do DAT que após a dose ablativa de RAI. 
A avaliação da qualidade de vida no tratamento da doença de Graves mostrou uma superioridade do uso prolongado do tapazol em 
relação ao tratamento com iodo radioativo, corroborando a tendência atual de manter o tratamento com baixas doses de DAT por 
períodos superiores a 18 meses nos pacientes mais estáveis que não entraram em remissão. Ressaltamos a importância da ampliação da 
amostra para consolidação dos dados.
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92967 COMPLICAÇÃO CARDIOEMBÓLICA EM PACIENTE COM DOENÇA DE GRAVES NO HOSPITAL 
SANTA MARCELINA, SÃO PAULO-SP: RELATO DE CASO
Layana Tyara Sandes Fraga1, Jannini Valli Moreira1, Ana Cecília de Oliveira Resende1, Camila Lôbo Andrade de 
Moraes1, Mayara Rios Leite Macedo1, Gabriel Barreto Bastos1, Michelle Patrocínio Rocha1, Loraine Albiero Pellucci1
1 Hospital Santa Marcelina

Introdução: A taquiarritmia atrial e a fibrilação atrial são as arritmias mais comuns no hipertireoidismo, sendo o flutter atrial menos 
frequente, ocorrendo em cerca de 5% dos casos. Há também aumento do risco de tromboembolismo venoso, incluindo embolia pul-
monar. Relato do caso: D. J. L., sexo feminino, 44 anos, admitida com quadro de palpitações (FC = 108 bpm) e dispneia (FR = 34 
ipm) aos pequenos esforços há 3 semanas. Diagnóstico prévio de hipertireoidismo há 6 meses da admissão, sintomas iniciais de perda 
de peso (30 kg em 2 meses), palpitações e exoftalmia, com uso irregular de tiamazol 15 mg/dia. Uso de anticoncepcional oral por 15 
anos, suspenso há 2 anos. Tabagista 10 maços-ano. Negou comorbidades prévias ou história familiar de tireoidopatia. Evoluiu com 
complicações cardiovasculares e embólicas: eletrocardiograma com flutter atrial; D-dímero = 1.104 ng/mL [valor de referência (VR) 
= 500 ng/mL] e angiotomografia de tórax com tromboembolismo pulmonar (TEP). O ecocardiograma transtorácico mostrou sinais 
de insuficiência cardíaca (IC) direita e hipertensão pulmonar. À admissão: T4 livre = 2,56 ng/dL (VR = 0,93 a 1,3 ng/dL), TSH 
= 0,008 uUI/mL (VR = 0,55 a 4,94 uUI/mL), A-TPO > 2.000 UI/mL (VR < 5,61 UI/mL), ATG = 45,1 UI/mL (VR < 4,11  
UI/mL) e TRAB = 31,12 UI/L (VR = até 1,75 UI/L). Tireoide com textura heterogênea, ecogenicidade reduzida, sem nódulos, 
com volume total = 38,3 cm3 à ultrassonografia. A paciente não preenchia critérios de acordo com a Pontuação de Burch e Wartofsky 
para crise tireotóxica [temperatura < 37ºC (0), agitação ausente (0), disfunção gastrointestinal ausente (0), frequência cardíaca entre 
90-109 (5), congestão pulmonar (15), fibrilação atrial (10) e evento precipitante ausente (0)], totalizando uma pontuação de 30. Me-
dicada com propiltiouracil 300 mg/dia desde o 1º dia de internação, modificado para tiamazol 30 mg/dia. Evoluiu após 15 dias com 
aumento progressivo de enzimas canaliculares (>5x/VR), sendo suspensa essa medicação. Encaminhada para iodoterapia. Foi iniciada 
também anticoagulação, medidas para IC e controle de frequência cardíaca, com melhora clínica e ecocardiográfica. A paciente está em 
seguimento atual no serviço de endocrinologia, pneumologia e cardiologia do hospital. Conclusão: O hipertireoidismo é um fator de 
risco tromboembólico raro, porém pode ocorrer em pacientes com terapia irregular, associada a outras comorbidades e hábitos de vida, 
demandando diagnóstico e tratamento precoces.

92937 DIAGNÓSTICO TARDIO DE HIPOTIREOIDISMO CONGÊNITO: RELATO DE CASO
Mariana Paiva Braga Martins1, Ana Lígia Barros Marques1, Tamilis Fonteles Lira1, Gabriely Almeida Sousa1,  
Bruna Cunha Aires1, Nayara Karoline de Sousa Sá1, Mateus Maia Palheta1, Cibele Miranda Silva1

1 Universidade Federal do Maranhão

Introdução: O teste do pezinho é o principal meio para identificar e prevenir as consequências do hipotireoidismo congênito (HC). 
A maioria das crianças com HC possui pouca ou nenhuma manifestação clínica, porém, tardiamente, podem apresentar hipotonia, 
retardo na maturação óssea, déficit cognitivo, entre outros. Relato de caso: F. S. B., 41 anos, sexo masculino. Na primeira avaliação, 
aos 36 anos, emitia sons incompreensíveis quando estimulado ou irritado, pouco apetite e dificuldade para mastigar. Não conseguia 
levantar-se, mas arrastava-se no chão. Apresentava crises convulsivas esporádicas desde o primeiro ano de vida, nunca foi avaliado quan-
to a esse sintoma nem utilizava medicações. Relata-se que, desde a infância, apresentava sonolência excessiva, sono leve com despertar 
frequente e choro rouco e baixo. Crescimento e desenvolvimento psicomotor insatisfatório, sentando sem apoio por volta dos 3 anos 
de idade. Ao exame físico: 94 cm de comprimento (avaliação comprometida por escoliose), 19 kg, pele marmorata, fria, ressecada, 
difusamente edemaciada, macroglossia, hérnia umbilical e distensão abdominal. Estágio de Tanner G2P2. A análise clínica do paciente 
levou a suspeição de HC, confirmado pelos exames iniciais: idade óssea 14 anos; TSH 75 mU/L (0,34-4,9); T4 livre 0,2 ng/mL 
(0,7-1,8); testosterona total 65 ng/dL (165-753); SHBG 11 nmol/L (14,6-94,6); LH 2,1 mUl/mL (1,50-9,30); IGF1 65 ng/mL 
(de 40 a 44 anos de 58-219); IGFBP3 3,1 mcg/mL (41 a 45 anos 3,3 a 6,6); cortisol 6,7; ACTH 4,8; ferro 21; ferritina 8; 25-OHD 
11 ng/mL (superior a 20). Sem história familiar de “problemas de tireoide”. Iniciados tratamento com levotiroxina, suplementação 
alimentar e orientação nutricional. Após três meses da primeira consulta, apresentava-se acordado, irritado, sem edema, emagrecido e 
com TSH e T4 livre normais. Após dois anos de seguimento, apresentou melhora do ritmo do sono, fala e deambulação, Tanner G5 P5 
e exacerbação da libido. Ministrado cloridrato de paroxetina e solicitado à família orientar sobre regras sociais. Finalizou crescimento 
com estatura de 104 cm. Atualmente apresenta comportamento social adequado, executa pequenas tarefas no lar, consegue vestir-se, 
compreende solicitações e articula frases curtas. Conclusão: No caso relatado, é possível perceber que, devido ao diagnóstico tardio 
de HC, o paciente apresenta importante comprometimento do desenvolvimento geral. Nota-se, assim, a importância da realização da 
triagem neonatal como forma de prevenção.
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92980 DISTÚRBIOS TIREOIDIANOS COMO FATOR DE RISCO PARA O DESENVOLVIMENTO DE 
TRANSTORNOS DEPRESSIVOS: UMA REVISÃO SISTEMÁTICA
Lara Layane Lopes de Castro1, Desirée Mata de Sousa1, Aila Martins de Oliveira1

1 UniEVANGÉLICA

Introdução: Transtornos depressivos são descritos clinicamente pelo humor deprimido, entre outros sintomas que são responsáveis 
por um estado de saúde incapacitante (David et al., 2017). Conforme a Organização Mundial de Saúde (OMS), até 2020 a depressão 
será o distúrbio mental afetivo mais incapacitante do mundo, atingindo 320 milhões de pessoas. Desse modo, tem-se essa patologia 
como o mal do século XXI, dado que inúmeros fatores podem ser desencadeantes (Pereira, 2015). Entre os possíveis determinantes, 
incluem-se os distúrbios tireoidianos, cuja relação entre eles, apesar de serem associados à depressão há vários anos, não é totalmente 
compreendida (Arruda et al., 2016). Além disso, é importante salientar que, segundo a OMS, as disfunções da tireoide possuem seu 
impacto, com cerca de 300 milhões de casos, sendo metade ainda subdiagnosticados na população (Pinheiro; Tenório, 2018). Diante 
do exposto, é inegável que a compreensão das alterações tireoidianas no desenvolvimento de sintomas depressivos tenha sua relevância. 
Objetivo: Busca-se entender de que maneira os distúrbios tireoidianos e a depressão se correlacionam. Métodos: Utilizaram-se pesqui-
sas científicas pelos dados da OMS e artigos disponíveis nas bases de dados SciELO e MEDLINE, por meio dos descritores: distúrbios 
tireoidianos e depressão. Resultados: Uma pesquisa realizada por Arruda et al. (2016) comparou pacientes que possuíam hipotireoi-
dismo primário em tratamento e os que não possuíam; 65% e 40% apresentaram depressão, respectivamente. Outro estudo mostrou 
que aumentos na função tireoidiana foram associados a alterações de humor, além de a insuficiência tireoidiana mínima ser detectada 
em pacientes depressivos, caracterizado pelo hipotireoidismo cerebral, pelo déficit na conversão de T4 em T3 no cérebro. Ademais, 
hipótese mais recente defende que, em pacientes depressivos, alterações nos hormônios tireoidianos implicam modificações cerebrais 
de serotonina e/ou noradrenalina, uma vez que o T3 tem se mostrado essencial na neurotransmissão noradrenérgica (Bahls, Carvalho; 
2004). Conclusão: Compreende-se que transtornos tireoidianos em pacientes depressivos são responsáveis por efeitos significativos 
no funcionamento cerebral e podem ter implicância na compreensão das bases biológicas do estado depressivo. Contudo, é evidente a 
necessidade de mais estudos que possam elucidar com clareza a ligação entre os distúrbios tireoidianos e a depressão.

92900 DOENÇA DE GRAVES: FATORES DE RISCO PARA FALHA NO TRATAMENTO MEDICAMENTOSO 
E TEMPO DE TRATAMENTO PARA REMISSÃO
Gustavo Piech Ricardo1, Carolina Ferraz da Silva1, Nilza Maria Scalissi1, Adriano Namo Cury1,  
Rosalia Do Prado Padovani1
1 Santa Casa de Misericórdia de São Paulo (ISCMSP)

Introdução: A doença de Graves (DG) é a principal causa de hipertireoidismo, e a tireotoxicose clínica é causada por autoanticorpos 
(TRAB) que ativam o receptor de TSH. As opções de tratamento são medicamentos antitireoidianos (ATD), radioiodo e tireoidec-
tomia. Geralmente, as drogas ATD são a primeira opção, e o período sugerido para tratar é de 1-2 anos. Assim, cerca de 50% dos pa-
cientes apresentam remissão da doença. Falha do tratamento medicamentoso pode ocorrer em alguns casos, sendo considerados entre 
os fatores de risco: sexo masculino, valores de TRAB e T3 elevados no diagnóstico. Objetivos: Avaliar fatores de risco para falha do 
tratamento medicamentoso e tempo de tratamento ideal para remissão da doença. Métodos: Estudo de prontuários de 36 pacientes 
com diagnóstico de DG. Foram incluídos pacientes com TRAB > 1,75 UI/L, TSH < 0,3 mUI/L e T4L > VR, e excluídos pacientes 
previamente tratados para DG, <20 anos e gestantes. Sexo, faixa etária, TRAB (> ou < 10 UI/L), TSH (mensurável [>0,005 - <0,3 
mUI/L] ou não [<0,005]) e T4L (mensurável VR até <7,7 ou não >7,7 ng/dL) foram avaliados no momento do diagnóstico, além de 
tempo de tratamento com ATD (1 ou 2 anos completos de tratamento). As variáveis foram correlacionadas com a remissão da doença 
(definida como TSH > 0,4 mUI/L, T4L dentro do VR e TRAB < 1,75 UI/L). Utilizado Teste Exato de Fisher e qui-quadrado para 
análise estatística, e p < 0,05 foi considerado significativo. Resultados: Dos 36 pacientes, 29 eram do sexo feminino e 42% tinham 
entre 40-50 anos. 50% dos pacientes trataram a DG por 1 ano e a outra metade, por 2. 72% apresentaram remissão da doença em até 
2 anos de tratamento, dos quais 77% foram mulheres (p 0,645) e 70% com idade entre 30-50 anos (p 0,458). Em relação ao TSH e 
T4L no diagnóstico, a maioria apresentava níveis não mensuráveis (<0,005 mUI/L e >7,7 ng/dL), respectivamente. Dos que entra-
ram em remissão, 65% (p 0,223) e 81% (p 0,100) tinham TSH e T4L não mensuráveis ao diagnóstico. Em relação ao TRAB, houve 
equivalência de pacientes com TRAB > ou < de 10 UI/L, porém, quando correlacionados com o grupo que entrou em remissão, 65% 
apresentaram TRAB < 10UI/L (p 0,025). Finalmente, quando comparados os tempos de tratamento, dos pacientes medicados por 2 
anos, 62% entraram em remissão (p 0,026). Conclusão: Dos fatores de risco avaliados, o TRAB ao diagnóstico < 10 UI/L e o tempo 
de tratamento por 2 anos completos estão mais associados com o sucesso terapêutico na remissão da DG.
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92950 EXPOSIÇÃO AO PERCLORATO DURANTE A GESTAÇÃO ALTERA A FUNÇÃO DO EIXO-
HIPOTÁLAMO-HIPÓFISE-TIREOIDE MATERNO
Guilherme Henrique1, Bianca Uehara2, Erica Kássia Sousa Vidal2, Caroline Serrano do Nascimento1

1 Instituto Israelita de Ensino e Pesquisa, Hospital Albert Einstein, São Paulo; Universidade Federal de São Paulo (Unifesp), São Paulo.  
2 Instituto Israelita de Ensino e Pesquisa, Hospital Albert Einstein, São Paulo

Introdução: O perclorato inibe a captação de iodeto mediada pela NIS e desregula a função tireoidiana, especialmente em regiões 
deficientes em iodo. Os hormônios tireoidianos (HT) maternos são essenciais para o desenvolvimento fetal, principalmente quando a 
tireoide fetal não está completamente desenvolvida (até o final do 3º trimestre). Ainda que estudos tenham demonstrado o aumento 
dos níveis de TSH e a diminuição de HT em indivíduos expostos ao perclorato, os efeitos desse contaminante sobre a função tireoidia-
na materna não estão esclarecidos. Objetivo: Avaliar o impacto da exposição ao perclorato durante a gestação sobre a função do eixo 
hipotálamo-hipófise-tireoide (HHT) materno. Métodos: Ratas Wistar foram tratadas ou não com perclorato de sódio dissolvido na 
água de beber (0,3 ou 1 ppm) durante a gestação. Ao final desse período, as ratas prenhes foram eutanasiadas e coletaram-se placenta, 
hipotálamo, hipófise, tireoide. A expressão gênica e proteica foi avaliada por RT-PCR e Western Blotting. Resultados: A maior dose 
de tratamento com perclorato diminuiu o número de filhotes nascidos vivos. Ainda, ambas as doses aumentaram o peso da placenta, 
sem alterar o peso de nascimento dos animais da prole, sugerindo ineficiência placentária. A expressão de transportadores de HT na 
placenta foi afetada pelo tratamento. Observaram-se aumento da expressão de NIS, MCT10 e LAT1, e diminuição de OATP4a1, 
MCT8 e LAT2. A exposição ao perclorato, em ambas as doses, diminuiu o conteúdo proteico de TRH no hipotálamo. Além disso, 
observaram-se aumento na expressão dos mRNAs de TSHb e TSHa e diminuição no conteúdo proteico de ambas as subunidades na 
hipófise das ratas expostas ao perclorato, sugerindo aumento na taxa de secreção hormonal. Houve diminuição na expressão gênica/
proteica da prolactina, sugerindo o comprometimento na produção de leite nas ratas expostas ao tratamento. A hipótese de aumento 
da secreção de TSH foi reforçada pelo aumento da expressão gênica e proteica de NIS, TSHR, TPO, TG, NKX2.1 e PAX8 na tireoide 
das ratas prenhes expostas ao perclorato. Conclusão: Nossos dados sugerem que a exposição ao perclorato durante a gestação induz hi-
potireoidismo materno e compromete a função placentária e a transferência de HT maternos para o feto. A desregulação do eixo HHT 
materno potencialmente prejudica o desenvolvimento fetal e, por esse motivo, a exposição materna ao perclorato deve ser finamente 
monitorada, especialmente em populações com aporte deficiente de iodo pela dieta.

93201 FATORES DE RISCO PARA HIPOTIREOIDISMO EM GESTANTES: EXPERIÊNCIA DE UM HOSPITAL 
TERCIÁRIO
Guilherme Ferreira Borges1, Isabella Dalsico Silva1, Luísa Rocco Banzato1, Thainá Oliveira Felicio Olivatti1, Luiza 
Teixeira Soares1, Helena Ribeiro Aiello Amat1, Karina Veronezi de Paiva1, Maryan Borcsik Marum1, Fábio Henrique 
Villa Pinto1, Lorena Delgado Rodrigues1, Letícia Barbosa Tohmé1, Juliana Marques Simões Villas-Boas1, Claudia 
Garcia Magalhães1, Adriano Francisco de Marchi Júnior1, Roberto Antônio de Araújo Costa1, Vânia dos Santos 
Nunes Nogueira1, Gláucia Maria Ferreira da Silva Mazeto1

1 Faculdade de Medicina de Botucatu, Universidade Estadual Paulista (Unesp)

Introdução: O hipotireoidismo materno não diagnosticado pode trazer graves repercussões para o binômio mãe-feto. A investigação 
da disfunção tem sido indicada em gestantes com determinados fatores de risco. Entretanto, não se encontra estabelecida a frequência 
desses fatores nas diferentes populações. Objetivos: Avaliar a frequência de fatores de risco para o hipotireoidismo em gestantes aten-
didas no serviço de pré-natal de um hospital terciário. Métodos: Este estudo observacional/transversal avaliou 268 gestantes atendidas 
nos ambulatórios de pré-natal de um hospital terciário, no período de 11/2019-02/2020, por meio de questionários. Resultados: As 
pacientes apresentaram idade (média ± desvio-padrão) de 29,18 ± 6,75 anos, idade gestacional de 25,18 ± 9,11 semanas e 219 (81,7%) 
acompanhavam nos ambulatórios de Diabetes, Hipertensão, Prematuridade, Doenças Clínicas, Cirúrgico, Patológico, Saguad e Medi-
cina Fetal, enquanto 49 (18,3%) no de Tireopatia e Gravidez. 41 (15,3%) apresentavam diagnóstico de hipotireoidismo previamente 
à gestação, 17 (6,3%) foram diagnosticadas durante a gravidez e 224 (83,6%) apresentavam fatores de risco para disfunção. Os fatores 
mais frequentemente encontrados foram: sintomas de hipotireoidismo, anemia, doença tireoidiana na família e antecedente de prema-
turidade/aborto. Fatores de risco foram encontrados em 52 (89,7%) das 58 pacientes com diagnóstico e em 172 (81,9%) das 210 sem 
diagnóstico de hipotireoidismo. Das gestantes acompanhadas no ambulatório de Tireopatia e Gravidez, 42 (85,7%) apresentavam fato-
res de risco, e das que acompanhavam nos demais ambulatórios, 182 (83,1%) os apresentavam. Conclusão: Nesse grupo de gestantes, 
a frequência de fatores de risco para hipotireoidismo foi elevada, tanto em pacientes acompanhadas em ambulatório específico como 
nos demais ambulatórios e tanto nos casos com como nos sem o diagnóstico da disfunção.
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92634 HIPERTIREOIDISMO COMO CAUSA DE HIPONATREMIA: RELATO DE UM CASO
Leyna Leite Santos1, Marcos Oliveira Pires de Almeida2, Marcela Siqueira Brandão Canuto1, Camila Neves de Melo 
Cavalcanti3, Jamilly Leite Santos2, Pedro Henrique Albuquerque de Oliveira Santos4, Taciana Borges Cavalcanti5, 
Luciano Timbó Barbosa6, Kleyner Leao Gomes da Silva7, Fabiano Timbó Barbosa4

1 Hospital Universitário Prof. Alberto Antunes (HUPAA), Universidade Federal de Alagoas (UFAL). 2 Hospital das Clínicas, Universidade 
Federal de Pernambuco (UFPE). 3 Centro Universitário Cesmac. 4 UFAL. 5 Policlínica Cônego Pedro de Souza Leão. 6 Hospital Geral do 
Estado. 7 Unidade de Emergência do Agreste Dr. Daniel Houly 

Introdução: A hiponatremia é um distúrbio eletrolítico bastante comum na prática clínica. Tem sido associada a prognósticos adversos 
e é considerada um fator de risco independente para mortalidade aumentada. Na hiponatremia, há oscilação da osmolaridade plasmá-
tica, com desvio de água para o intracelular. Por isso, as principais manifestações clínicas são neurológicas, as quais variam em função 
da sua gravidade e também da velocidade de instalação, podendo ser assintomática ou causar sonolência, estupor, coma e crises con-
vulsivas. Na hiponatremia crônica, mecanismos adaptativos se instalam, resultando em menor sintomatologia. As alterações endócrinas 
mais relacionadas a hiponatremia euvolêmica são: insuficiência adrenal primária, hipopituitarismo e hipotireoidismo. Na insuficiência 
tireoidiana, a hiponatremia ocorre no estado mixedematoso, quando há baixo débito cardíaco e diminuição da filtração glomerular. 
Não é esperado encontrar hiponatremia na vigência de um quadro de tireotoxicose, sendo, assim, desconhecido o mecanismo do seu 
surgimento. É fundamental ter cautela na correção dos níveis de sódio para não resultar em um dano cerebral iatrogênico. Quando o 
distúrbio eletrolítico é secundário a uma condição específica, essa deve ser adequadamente corrigida. Relato do caso: Paciente do sexo 
feminino, 61 anos, queixava-se há aproximadamente 6-7 meses de perda de 10 kg (sem dieta), tremores, hiperidrose, edema de mem-
bros inferiores, astenia, apatia e sonolência. Ao exame físico, destacavam-se bócio difuso, taquicardia e mixedema pré-tibial. Negava ser 
portadora de qualquer patologia e uso de medicações. As alterações laboratoriais relevantes foram: TSH 0,00 mU/L; T4 livre 4 ng/
dL; T3 5,1 ng/dL; sódio 119 mmol/L (exames repetidos e confirmados). Não foram detectadas outras causas para a hiponatremia 
persistente. USG revelou um nódulo sólido hiperecoico de 0,8 x 0,7 cm no lobo direito. A cintilografia mostrou bócio difuso hiper-
funcionante, com distribuição homogênea do radioiodo. Foram, então, iniciados tapazol e propranolol. Após 1 mês do tratamento: 
T4 livre 1,9 ng/dL e sódio 141 mmol/L. A paciente evoluiu progressivamente com melhora clínica e normalização dos exames. Con-
clusão: Foi demonstrado um caso incomum de hiponatremia secundária ao hipertireoidismo, com normalização dos níveis do sódio a 
partir do tratamento da causa base, sem sequelas para a paciente. Assim, é importante não negligenciar causas pouco conhecidas como 
causadoras de distúrbio eletrolítico.

93222 HIPOTIREOIDISMO SUBCLÍNICO EM IDOSOS: A INFLUÊNCIA DE DIFERENTES CRITÉRIOS NO 
DIAGNÓSTICO E NA EVOLUÇÃO DO STATUS TIREOIDIANO EM UM SEGUIMENTO DE 3 ANOS
Luísa Império Meyrelles Thomaz da Silva1, Isabella Folly Ladeira Marins1, Bárbara Chiesse de Andrade Albuquerque 
e Lima1, Silvana O. Silva2, Michele Lopes Fagundes Nascimento2, Leticia Barros B. M. Teixeira2, Carlos Paixão M. 
Junior3, Mario Vaisman4, Patrícia de Fátima dos Santos Teixeira4 
1 Hospital Universitário Clementino Fraga Filho, Serviço de Endocrinologia. 2 Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), 
Faculdade de Medicina. 3 Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ), Faculdade de Medicina. 4 UFRJ, Faculdade de 
Medicina, Pós-Graduação em Endocrinologia

Introdução: O hipotireoidismo subclínico (HSC), definido por níveis de TSH acima do limite superior da normalidade (LSN) com 
T4 livre normal, é frequente em idosos. Considerar a elevação do TSH como fisiológica tem levado à reconsideração do LSN do 
TSH nesse grupo, redefinindo os pontos de corte para o diagnóstico do HSC. O real impacto dessa reclassificação é desconhecido. 
Objetivos: Avaliar a prevalência de HSC e a evolução do status tireoidiano em idosos, aplicando dois critérios definidores de HSC, 
de acordo com diferentes LSN para o TSH. Métodos: Incluídos 294 idosos (80,5 anos) do ambulatório de geriatria de um hospital 
terciário. Excluídos os com doença tireoidiana prévia, uso de contraste ou drogas que interferissem na função tireoidiana, bem como 
internações recentes. Os critérios para diagnóstico de HSC foram definidos por diferentes LSN para o TSH, sendo o primeiro (A) 
baseado nas recomendações da bula do kit de mensuração e o segundo (B) baseado no percentil 97,5 da distribuição da normalidade 
em idosos saudáveis da mesma região de acordo com a faixa etária específica. Os pacientes foram seguidos e reavaliados ao longo de 3 
anos. Resultados: A prevalência do HSC foi de 14,6% e 2,7% pelos critérios A (HSC-A) e B (HSC-B), respectivamente. A frequência 
de antitireoperoxidase (ATPO) circulante não diferiu entre os pacientes com HSC, seja pelo critério A (25,6%) ou B (25%), frente a 
população geral estudada (26,3%). Após 3 anos, observaram-se aumento médio do TSH (0,3 mUI/L) e diminuição do T4L (-0,011 
ng/dL), mesmo nos ATPO negativos. Normalização do TSH ocorreu em 58,5% dos pacientes com HSC pelo critério A, porém 14,7% 
progrediram para hipotireoidismo franco ou HSC definido por critérios mais altos de TSH (HSC-B). A prevalência de HSC-B aumen-
tou de 2,7% para 5,3% da população após 3 anos. ATPO não foi um fator associado com progressão, porém HSC-A foi um fator inde-
pendente em análise multivariada controlada para ATPO, sexo e idade (RR: 5,2; IC = 1,4-18,9). Conclusões: A aplicação de critérios 
mais recentes (B) reduz o diagnóstico de HSC entre idosos, porém o HSC-A se associou independentemente a um risco 5 vezes maior 
de progressão do status tireoidiano ao longo de 3 anos. Destaca-se que 58,5% normalizaram o TSH no seguimento. Sugere-se que 
pacientes com HSC, mesmo que pelo critério A, devam ser acompanhados e que devemos estudar outros possíveis fatores associados à 
progressão da disfunção tireoidiana em idosos que não somente a presença do ATPO.
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93198 INTERNAÇÕES POR TIREOTOXICOSE NO HOSPITAL PUC-CAMPINAS DURANTE DEZ ANOS
Vanessa Helen de Carvalho1, Clarissa dos Santos Paschoal1, Marina Mercadante Bernardi1, Luiz Eduardo da Silva1, 
Vinícius Samuel Dias Alves da Costa1, Allan Naoki Toma1, Danielle Priscila Felix1, Raquel Simões Ballarin1,  
André Nogueira Bicudo1, Roberto Bernardo dos Santos1, Danilo Villagelin1, João Hamilton Romaldini1
1 Pontifícia Universidade Católica de Campinas

Introdução: Tireotoxicose é o estado clínico resultante da ação exacerbada dos hormônios tireoidianos. A etiologia mais comum é a 
doença de Graves, seguida do bócio multinodular tóxico. As manifestações clínicas podem ser desde leves a severas, como crise tire-
otóxica. Poucos estudos avaliaram o perfil dos pacientes internados por tireotoxicose no Brasil. Objetivos: Avaliar as internações por 
hipertireoidismo entre os anos de 2008 e 2018 em um hospital terciário. Métodos: Estudo retrospectivo que analisou os dados dos 
pacientes internados com o diagnóstico de tireotoxicose durante o período de dez anos. Resultados: Das 46 internações por tireoto-
xicose analisadas, 35 envolviam o sexo feminino (76,1%). A média de idade nas internações foi de 37 anos (intervalo de 18 a 87 anos), 
sendo a faixa etária mais comum de 31 a 40 anos (39,1%). Quanto às causas do hipertireoidismo, 67,3% das internações tiveram como 
causa a doença de Graves, e o restante delas envolvia pacientes com bócio multinodular tóxico (6,5%), hipertireoidismo secundário 
ao uso de amiodarona (4,3%) e 21,7% não foram especificadas. A má adesão ao tratamento foi responsável por 43,5% das internações, 
seguida de pacientes sem diagnóstico de hipertireoidismo (23,9%), gestação (15,2%), supressão do tratamento pré-cirúrgico (6,5%) 
e reação de hipersensibilidade ao metimazol (2,17%). Na escala de Burch e Wartofsky, 30% apresentaram pontuação maior que 45, 
entretanto 60,8% obtiveram pontuação entre 25 e 44. Em relação aos pacientes internados por crise tireotóxica, 71,4% eram do sexo 
feminino, a idade média foi de 37 anos e o principal motivo da descompensação foi por má adesão ao tratamento (50%). Durante a 
internação, o uso de drogas antitireoidianas ocorreu em 93% das internações; betabloqueadores foram prescritos em 80% dos casos e 
corticoides, em 26%. Como conduta após a alta, drogas antitireoidianas foram prescritas na maioria dos casos (54,3%), enquanto radio-
iodo representou 19,5% e tireoidectomia, 6,5%, e em 19,7% essa informação não estava disponível. O tempo de internação médio foi 
de 7,5 dias (intervalo de 1 a 27 dias), e 63% das internações tiveram duração de até 7 dias. Nenhum paciente foi a óbito.

92641 MOLA HIDATIFORME E HIPOTIREOIDISMO SEVERO: RELATO DE UM CASO
Leyna Leite Santos1, Marcos Oliveira Pires de Almeida2, Isabela Karine Rodrigues Agra3, Helena Barreto Maia 
Gomes3, Jamilly Leite Santos2, Camila Neves de Melo Cavalcanti4, Pedro Henrique Albuquerque de Oliveira Santos3, 
Kleyner Leao Gomes da Silva5, Manoel Calheiros Silva3 
1 Hospital Universitário Prof. Alberto Antunes (HUPAA), Universidade Federal de Alagoas (UFAL). 2 Hospital das Clínicas, Universidade 
Federal de Pernambuco (UFPE). 3 UFAL. 4 Centro Universitário Cesmac. 5 Unidade de Emergência do Agreste Dr. Daniel Houly

Introdução: Mola hidatiforme é um distúrbio da gravidez infrequente, no qual a placenta e o feto não se desenvolvem adequadamente. 
Cursa com sintomatologia exuberante, variando desde hemorragia, útero aumentado para a idade gestacional, cistose ovariana e pré-
-eclâmpsia precoce, até quadros graves de hipertireoidismo e insuficiência respiratória. O hipertireoidismo ocorre devido à semelhança 
estrutural entre a subunidade alfa do hCG e o TSH. Já a disfunção tireoidiana na gestação é relativamente frequente, principalmente de 
origem autoimune. O hipotireoidismo é sabidamente uma causa de dislipidemia secundária, assim como pode alterar aminotransferases. 
As anormalidades metabólicas revertem com o tratamento da tireoidopatia. Relato do caso: Mulher, 22 anos, G2P1A1, assintomática, 
com diagnóstico confirmado de mola hidatiforme, encaminhada ao endocrinologista por apresentar alterações laboratoriais importan-
tes: TSH 436 mlU/L, T4 livre < 0,4 ng/dL, colesterol total 446 mg/dL, HDL 24 mg/dL, não HDL 422 mg/dL, triglicerídeos 
3.101 mg/dL, TGP 170 U/L, TGO 246 U/L (repetidos e confirmados). Negava outras patologias ou uso de medicações. Desconhe-
cia histórico familiar patológico. Exame clínico sem alterações significativas (IMC normal). Aderiu à prática de exercícios e modificação 
alimentar. Prescrito uso inicial de levotiroxina e ciprofibrato. Exames após 1,5 mês de tratamento: TSH 81 mlU/L, T4 livre 0,75  
ng/dL, T3t 0,68 ng/dL, anti-TPO 314 Ul/mL, antitireoglobulina 5,89 ng/mL, colesterol total 346 mg/dL, HDL 32 mg/dL, não 
HDL 314 mg/dL, triglicerídeos 731 mg/dL, TGP 36 U/L, TGO 55 U/L. USG de abdome total: discreta hepatomegalia associada 
a leve alteração textural difusa. USG de tireoide: redução volumétrica glandular e alteração textural difusa. Ajustadas doses dos medica-
mentos a cada consulta e paciente apresentou a seguinte evolução laboratorial: TSH 61 – 102 – 84 – 95 mlU/L; T4 livre 0,48 – 0,40 
– 0,43 – 0,52 ng/dL; colesterol total 178 – 188 – 219 – 214 mg/dL; HDL 35 – 35 – 37 – 36 mg/dL, não HDL 143 – 153 – 182 
– 178 mg/dL; triglicerídeos 336 – 169 – 243 – 243 mg/dL; b-hCG < 1,2 mlU/mL. Restante normal. Paciente mantém seguimento 
sem queixas e em uso atual de 300 mcg/dia de levotiroxina e fenofibrato. Conclusão: Destaca-se um caso de dislipidemia e tireoidite 
de Hashimoto severos em uma paciente assintomática com diagnóstico de mola hidatiforme. É importante ressaltar que é possível a 
ocorrência de hipotireoidismo primário em uma paciente com gravidez molar.
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93259 O RECONHECIMENTO DA PARALISIA PERIÓDICA HIPOCALÊMICA TIREOTÓXICA NA 
EMERGÊNCIA
Jéssica Me Lin Ie1, Andressa Lino Gonçalves Proto1

1 Hospital Municipal Dr. Mário Gatti

Introdução: A paralisia periódica hipocalêmica tireotóxica é uma urgência endocrinológica, caracterizada pela tríade aguda de paralisia 
muscular difusa, déficit de potássio e tireotoxicose. É uma rara complicação do hipertireoidismo, podendo até mesmo ser sua primeira 
manifestação. É potencialmente letal e, ainda assim, frequentemente subdiagnosticada. A doença de Graves, patologia de grande pre-
valência no mundo, é a principal causa de hipertireoidismo relacionada a essa doença. Relato de caso: Paciente do sexo masculino, 
brasileiro, caucasiano, 22 anos, com perda ponderal de 12 kg e aumento do volume cervical em três meses. Referia palpitação, fadiga e 
episódio de queda da própria altura por fraqueza em membros inferiores, com melhora espontânea. Apresentava-se emagrecido, taqui-
cárdico, com tremores de extremidades, pele quente e úmida, e tireoide com aumento difuso 4x o normal. Revelou TSH 0,01 mUI/L 
e T4L 6,67 ng/dL, sendo diagnosticado com hipertireoidismo e tratado devidamente. Em duas semanas, evoluiu com perda de força 
muscular em membros inferiores, percebida ao acordar. Havia ido a um rodízio de pizza no dia anterior. Apresentava-se com reflexos 
diminuídos em membro inferior esquerdo e paresia bilateral simétrica em região coxofemoral. O potássio era de 3,0 mEq/L e foi feita 
reposição do íon. Evoluiu com recuperação completa da força muscular. Posteriormente, foi indicada iodoterapia e ele apresentou boa 
resposta ao tratamento proposto, sem mais descrições de crises de paralisia flácida. Conclusão: A PPHT deve ser considerada em todo 
paciente com fraqueza muscular e hipocalemia, mesmo na ausência de sintomas de hipertireoidismo. Tende a ocorrer mais em homens 
e asiáticos, mas há relatos em pacientes de diferentes etnias, dificultando seu diagnóstico. Conhecer o tratamento agudo, que consiste 
em compensar cuidadosamente o potássio, evita a ansiedade em repor o íon de forma excessiva, possibilitando a reversão da paralisia, 
sem hipercalemia rebote. O quadro de fraqueza está presente em doenças variadas, costumando a PPHT ser subdiagnosticada. Assim, 
é fundamental compreender a doença para o reconhecimento do quadro, estabelecendo diagnóstico precoce e tratamento adequado 
na emergência. O manejo da doença pode mudar significativamente a evolução do paciente, enquanto a falha diagnóstica pode levar a 
distúrbios hidroeletrolíticos, a procedimentos desnecessários ou a complicações fatais.

93248 PARALISIA PERIÓDICA HIPOCALÊMICA TIREOTÓXICA: UM CASO ATENDIDO NUMA UNIDADE 
DE EMERGÊNCIA CARDIOLÓGICA
Maria Helane Costa Gurgel Castelo1, Antônio Davi Henrique Bertini2, Mateus Batista de Oliveira2, Rosita Fontes1, 
Lilian Loureiro Albuquerque Cavalcante2, Laura da Silva Girão Lopes2 
1 DASA. 2 Centro Universitário Christus (Unichristus)

Introdução: A paralisia periódica hipocalêmica tireotóxica (PPHT) é uma complicação rara e potencialmente letal da tireotoxicose. 
A faixa etária mais prevalente do primeiro episódio dessa condição é entre 20 e 39 anos em 80% dos casos, com maior prevalência na 
população asiática. A PPHT é caracterizada por episódios de fraqueza muscular, paralisia, hipocalemia e, em certos casos, pode ocorrer 
complicação fatal devido a arritmias ventriculares. Os sintomas podem durar de horas a dias e, geralmente, são intermitentes, sendo 
resolvidos com a correção da hipocalemia. O tratamento definitivo inclui o manejo da tireotoxicose. Relato de caso: Paciente, 59 anos, 
sexo masculino, foi admitido em uma emergência cardiológica após quadro de cefaleia em região occipital com 3 episódios de vômitos 
e tetraparesia, cuja avaliação inicial ao eletrocardiograma (ECG) revelou supradesnivelamento do segmento ST. Sem comorbidades 
prévias. Abordou-se inicialmente o paciente como uma síndrome coronariana aguda (SCA). Na avaliação laboratorial de emergência, 
foi detectada uma hipocalemia grave (K: 2,1 mEq/L – VR: 3,5 a 5,5 mEq/L) e, após reposição de potássio, houve normalização do 
quadro de tetraparesia e normalização das alterações eletrocardiográficas. Investigação posterior demonstrou uma supressão do TSH 
(TSH < 0,005 mU/L – VR: 0,3 a 4,0 mU/L), além de uma elevação dos hormônios tireoidianos (T4 livre: 4,03 ng/dL – VR: 0,9 
a 1,8 ng/dL), confirmando tratar-se de um caso de paralisia transitória hipocalêmica secundária à tireotoxicose. Ultrassonografia e 
cintilografia de tireoide confirmaram doença de Graves como etiologia. Iniciaram-se tionamida e betabloqueadores, com boa resposta 
clínica, indicando-se, então, radioterapia. Durante o segmento desse paciente, sua filha de 21 anos compareceu ao serviço de endocri-
nologia com sintomas típicos de hipertireoidismo (polifagia, perda ponderal, insônia, taquicardia, tremores em extremidades, bócio 
e irregularidade menstrual). Avaliação laboratorial demonstrou TSH: < 0,008 mU/L, T4 livre: 4,98 ng/dL, T3 total: 6,35 ng/dL – 
VR: 80-180 ng/dL e TRAb: 8,65 U/L – VR: <1,5 U/L. Outros exames confirmaram doença de Graves não associada à hipocalemia. 
Conclusão: Apesar de ser uma complicação rara, a PPHT deve ser sempre considerada em casos de paralisia episódica, especialmente 
quando acompanhada de um supradesnivelamento do segmento ST. A apresentação numa emergência cardiológica é possível, devendo 
a hipocalemia ser descartada nesse contexto.
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92973 PERFIL ECOCARDIOGRÁFICO DE PACIENTES COM HIPERTIREOIDISMO
Carla Souza Pereira Sobral1, Ticiana Almeida Veras1, Magda Luciene de Sousa Carvalho1 
1 Hospital Universitário da Universidade Federal do Maranhão (HUUFMA)

Introdução: O excesso de hormônio tireoidiano resulta em um estado circulatório hiperdinâmico, com aumento da contratilidade e 
da frequência cardíacas, bem como uma diminuição da resistência vascular sistêmica. Objetivo: Avaliar a prevalência de anormalidades 
ecocardiográficas em pacientes com hipertireoidismo, atendidos no ambulatório de endocrinologia do Hospital Universitário da Uni-
versidade Federal do Maranhão (HUUFMA), além de correlacionar com condições clínicas e/ou variáveis   laboratoriais. Metodologia: 
Estudo tipo coorte descritiva no qual os pacientes com hipertireoidismo foram submetidos a exame de ecodopplercardiograma. Resul-
tados: A idade média da população à entrada no estudo foi de 40,37 anos, e a média da fração de ejeção do VE (FEVE) foi 69,12%. A 
hipertrofia de VE foi descrita em 5 casos (10,42%). A média da PSAP nesse estudo foi de 31,65 mmHg ± 8,69 DP. A alteração de valva 
cardíaca mais encontrada foi a insuficiência tricúspide, em 18 pacientes (37,5%). Conclusão: O ritmo cardíaco foi regular em todos os 
casos. O exame de ecocardiograma identificou alterações discretas, pouco significativas. Hipertrofia ventricular esquerda foi registrada 
em 10,42% dos pacientes. A prevalência de hipertensão pulmonar foi de 18,75%, dados inferiores aos relatados na literatura. Não houve 
correlação entre os achados ecocardiográficos, tempo de doença e níveis hormonais.

92951 PREVALÊNCIA DE MARCADORES DE DOENÇAS AUTOIMUNES EM PACIENTES COM DOENÇA 
DE GRAVES ATENDIDOS NO AMBULATÓRIO DE TIREOIDE DE UM HOSPITAL TERCIÁRIO
Gabriele Denti de Geroni1, Camilla Magalhães Oliveira Amaral1, Maria Regina Calsolari Pereira de Souza1,  
Flavia Coimbra Pontes Maia1

1 Santa Casa de Belo Horizonte

De origem autoimune, a doença de Graves pode ter associação com outras doenças que cursam com autoimunidade, porém são pou-
cos os estudos que investigam a presença de marcadores para essas doenças, em especial no Brasil. O objetivo deste estudo é avaliar a 
prevalência de marcadores de outras doenças autoimunes em pacientes com doença de Graves atendidos no ambulatório de tireoide da 
Santa Casa de Belo Horizonte. Estudo retrospectivo, analisados os prontuários de pacientes atendidos no período de maio de 2017 a 
novembro de 2018 e incluídos os pacientes com diagnóstico de doença de Graves ativa ou em remissão. Foram analisados os marca-
dores autoimunes para diabetes tipo 1, anemia perniciosa, artrite reumatoide e doença celíaca. A prevalência encontrada foi de 6% para 
anticorpo antidescarboxilase do ácido glutâmico, 30,1% para o anticorpo anticélula parietal, 9,6% para fator reumatoide e 2,4% para o 
anticorpo antigliadina. Nenhum paciente apresentou positividade para os anticorpos antiendomísio e antitransglutaminase no momen-
to da coleta de dados. A prevalência dos marcadores anti-GAD e anticélula parietal encontrada foi superior à encontrada na literatura, 
e isso pode se dever ao fato de que avaliamos a prevalência de marcadores, e não a presença de doença, que, na maioria dos casos, é 
menor. A prevalência de fator reumatoide foi inferior à do diagnóstico de artrite reumatoide na literatura, lembrando que este pode ser 
negativo em pacientes com o diagnóstico dessa doença. Quanto ao rastreio para doença celíaca, encontramos dados semelhantes com 
os pesquisados em outros centros. Mais estudos observacionais e prospectivos são necessários para averiguar o real custo-benefício do 
rastreio de marcadores de outras doenças autoimunes em pacientes com doença de Graves.
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92893 PSICOSE POR CRISE TIREOTÓXICA EM PACIENTE COM SÍNDROME DE MARINE-LENHART
Nathalia Bordin Dal-Prá1, Jessica Esteves Soares Loureiro1, Fernanda Nascimento Faro1, Giulianno Molina de Melo1,  
Adriano Namo Cury1

1 Hospital Beneficência Portuguesa de São Paulo

Introdução: A associação da doença de Graves com bócio uninodular ou multinodular tóxico é conhecida como síndrome de Marine-
-Lenhart. Acomete cerca de 0,8%-2,7% da população, sendo mais frequente em mulheres entre 30-60 anos. Raramente se manifesta 
como crise tireotóxica (CT), complicação grave do hipertireoidismo, caracterizada por sinais e sintomas secundários à hipersecreção 
aguda de hormônios tireoidianos. A CT pode estar associada a vários sintomas psiquiátricos como labilidade emocional, ansiedade e 
inquietação, sendo a psicose uma complicação rara, presente em apenas 1% dos casos. Relato do caso: Mulher, 58 anos, admitida com 
confusão mental, agressividade, alucinações visuais, delírio persecutório, agitação psicomotora, dispneia e insônia há 15 dias, com piora 
importante há 2 dias. História prévia de tabagismo e doença de Graves diagnosticada há 2 anos, em uso irregular de metimazol. Ao exa-
me físico apresentava tremor de extremidades, exoftalmia bilateral, taquicardia, taquipneia, turgência jugular, estertores crepitantes em 
bases pulmonares, edema de membros inferiores e aumento difuso da glândula tireoide. Aventada a hipótese de psicose induzida por 
CT e aplicada a escala de Burch e Wartofsky, configurando um score de 50 pontos devido à presença de psicose, taquicardia discreta, 
insuficiência cardíaca grave com edema pulmonar e história desencadeante positiva. Iniciado tratamento com metimazol, propranolol e 
hidrocortisona. A paciente evoluiu com melhora progressiva da agitação psicomotora e agressividade e resolução do quadro psicótico. 
Exames laboratoriais revelaram TSH < 0,05 mUI/L (VR 0,45-4,5), T4L 3,9 ng/dL (VR 0,6-1,3), TRAB 12 U/L (VR < 1), anticor-
pos anti-TPO e anti-Tg negativos. USG de tireoide demonstrou glândula de dimensões aumentadas (20 cm³), textura heterogênea e 
nódulos mistos bilaterais, sendo o maior à esquerda, com 2,4 x 2,3 x 1,9 cm. A cintilografia de tireoide evidenciou hipercaptação difusa 
da glândula, sem áreas de hipocaptação. Tais achados confirmaram o diagnóstico de síndrome de Marine-Lenhart. Tendo em vista a má 
resposta à terapia medicamentosa, optou-se pela realização de tireoidectomia total. Conclusão: Apesar de rara, é de grande importância 
o conhecimento das possíveis manifestações clínicas da CT, incluindo sintomas psiquiátricos, bem como seu diagnóstico e tratamento 
precoces. A coexistência de síndrome de Marine-Lenhart e psicose por crise tireotóxica ainda não havia sido relatada na literatura.

92865 SÍNDROME DE ALLAN-HERNDON-DUDLEY E CARCINOMA DIFERENCIADO DE TIREOIDE – 
RELATO DE CASO
Bruna da Silva Réus1, Débora Monteiro dos Santos Alves1, Emerson Leonildo Marques1, Júlia Michels Ferreira1,  
Ana Clara D’Acampora1, Karine Pilletti1, Fabiane Tavares Carrijo2, Franklin Jorge Lima Magalhães2,  
Maria Heloísa Busi da Silva Canalli1, Helton Estrela Ramos2 
1 Hospital Universitário, Universidade Federal de Santa Catarina. 2 Universidade Federal da Bahia

Introdução: A síndrome de Allan-Herndon-Dudley (AHDS) caracteriza-se por sensibilidade reduzida aos hormônios tireoidianos 
(HT), níveis elevados de T3 e valores inapropriadamente normais ou altos de TSH. Mutações no gene transportador de monocar-
boxilato 8 (MCT8), localizado no cromossomo X (Xq13.2). Relato do caso: Paciente do sexo masculino, 6 anos, acompanhado 
por taquicardia, agitação, nervosismo e emagrecimento. Apresentava déficit pôndero-estatural e cognitivo, estrabismo convergente e 
bócio. História familiar dificultada pela baixa compreensão dos mesmos. Exame físico inicial: peso = 4 kg e estatura 1 cm abaixo do 
5º percentil NCHS; FC = 120 bpm, reflexo aquileu acelerado e tireoide aumentada 3-4x. Exames laboratoriais: TSH = 18 uUI/mL 
(VR: 0,5-5,0), T4L = 0,49 ng/dL (VR: 0,9-1,8), T3T = 338 ng/dL (VR: 84-172), T3 reverso = 2,2 ng/dL (VR: 8-40), TBG 30 
mg/L (VR:13-39), TRAb negativo, tireoglobulina > 300 ng/mL (VR < 60). Ultrassonografia de tireoide (US): bócio (110 cm3), 
sem nódulos; cintilografia da tireoide com 131I: captação de 90% homogênea em 24 h. RNM de hipófise normal; RX de IO: 5 anos. 
Usou HT e tiratricol devido à hipótese de resistência aos HT. Manteve-se bem, com diminuição do bócio, apesar do uso irregular das 
medicações. Sequenciamento direto revelou: mutação no éxon 1 do gene MCT8, em hemizigose (97T>C; p.Ser33Pro). Aos 23 anos, 
foi reavaliado com TSH = 1,45 uUI/mL, T4L < 0,3 ng/dL, T3T 500 ng/dL; US: tireoide com nódulo hipoecogênico medindo 
3,9 x 3,4 x 3,0 cm em lobo esquerdo, de crescimento progressivo; PAAF: Bethesda IV. Realizou tireoidectomia total. Histopatoló-
gico: carcinoma folicular minimamente invasivo multifocal em lobo esquerdo e microcarcinoma papilífero multifocal em lobo direito 
(pT3aN0M0). Conclusão: A AHDS caracteriza-se por anormalidades neuropsicomotoras e alterações dos testes de função tireoidiana 
(T3 alto, rT3 e T4 baixos e TSH normal ou ligeiramente elevado). A doença é herdada de forma recessiva ligada ao X e possui penet-
rância completa, expressividade variável, atingindo homens hemizigóticos com mutação, filhos de mulheres portadoras de mutação no 
MCT8. Geralmente há comprometimento cognitivo e motor graves, hipotonia, quadriplegia espástica, dificuldade de marcha e fala. 
No presente caso, foi identificado somente déficit cognitivo. É possível que a hiperestimulação crônica do TSH favoreça, tardiamente, 
o desenvolvimento de bócio nodular. No presente caso, relatamos carcinoma diferenciado de tireoide.
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92936 SÍNDROME DE TAKOTSUBO ASSOCIADA À DOENÇA DE GRAVES DESCOMPENSADA – RELATO 
DE CASO
Natália Marçal Coelho1, Marina Nogueira de Andrade1, Camilla Magalhães Oliveira Amaral1, Maria Regina 
Calsolari Pereira de Souza1, Flávia Coimbra Pontes Maia1 
1 Hospital Santa Casa de Belo Horizonte

Introdução: A síndrome de Takotsubo (ST) é uma condição rara, mais comum em mulheres na pós-menopausa, caracterizada por 
disfunção ventricular esquerda transitória, sistólica e diastólica, geralmente associada com quadro emocional precipitante. Apresenta-se 
com dor torácica acompanhada de alterações ao eletrocardiograma (ECG) e elevação de enzimas cardíacas. O diagnóstico definitivo é 
possível após a realização de cineangiocoronariografia (CATE) com ausência de obstrução das coronárias. Descrição do caso: A. C. 
B. M. P., 39 anos, sexo feminino, hígida, iniciou com quadro de dor torácica súbita e dispneia, procurando atendimento de urgência. 
ECG inicial evidenciou supra de segmento ST em derivações precordiais e exames com discreta elevação de troponina (0,1 ng/mL – 
VR < 0,01). Ecocardiograma apresentava fração de ejeção de 40% e cardiopatia segmentar do VE, com moderado comprometimento 
da função sistólica e regurgitação valvar mitral e tricúspide leves. CATE evidenciou ventrículo esquerdo com hipocinesia grave em pa-
rede anterior, septal e apical, e coronárias normais. Diante do quadro, foi firmado diagnóstico de ST. Exames evidenciaram TSH 0,02 
mUI/mL (VR 0,58-5,33), T4 livre 5,80 ng/dL (VR 0,54-1,24) e T3 total 7,71ng/mL (VR 0,6-1,71), TRAB 40 UI/L (VR ≤ 0,55) 
e ultrassonografia de tireoide compatível com tireoidite. Diagnosticada doença de Graves descompensada como fator desencadeante 
da ST. Iniciados metimazol e bisoprolol. Evoluiu bem, com novo ECO evidenciando melhora da função cardíaca (FE 72%, VE com 
função sisto-diastólica normal, regurgitação mitral leve). Cerca de 10 meses após, foi tratada com dose ablativa de I131 de 10 mCi, 
tendo evoluído com eutireoidismo. Discussão: A fisiopatologia da ST é indefinida, mas associação com hipertireoidismo tem sido des-
crita, podendo ser sua primeira manifestação clínica. Acredita-se que o estado hiperadrenérgico leva à isquemia e ao atordoamento do 
miocárdio, além do excesso de hormônios tireoidianos aumentar a sensibilidade de receptores β-adrenérgicos às catecolaminas, sendo 
o hipertireoidismo um gatilho para a síndrome. Este relato mostra uma paciente diagnosticada com Graves como desencadeante da ST, 
com boa evolução com tratamento clínico. Conclusão: Com o acesso mais fácil aos exames complementares, a ST tem sido mais diag-
nosticada, e parte importante dessa investigação é a avaliação da função tireoidiana, dada sua associação com desordens dessa glândula. 
O tratamento da disfunção tireoidiana é importante para a resolução da cardiomiopatia.

92264 TIREOTROPINOMA: RELATO DE CASO
Mirella Sá Barroso Calheiros1, Lorena Marquez Rizzi1, Gabriel Zampirolli Azevedo1, Dilson Pereira da Silva1,  
Rachel Torres Sasso1, Lany Tognery Silva1, Roberta Sartorio Silva Rangel1, Brunna Rozino Bassini Chamun1,  
Luiz Felipe Louzada Farias1, Carmen Dolores Gonçalves Brandão1

1 Escola Superior de Ciências da Santa Casa de Misericórdia de Vitória (Emescam)

Introdução: Tireotropinoma é uma doença rara, mas um aumento de sua incidência vem sendo relatado na última década. Refere-
-se a um adenoma hipofisário produtor de TSH de forma autônoma, levando ao estímulo da tireoide, com aumento de T4L e T3L e 
TSH inapropriadamente normal ou elevado. Apresentação do caso: Paciente do sexo masculino, 60 anos, hipertenso, encaminhado 
da Bahia após diagnóstico de hipertireoidismo, em uso de tiamazol 20 mg/dia e atenolol 100 mg/dia. Apresentou-se no serviço de 
Endocrinologia relatando cefaleia, vertigem e palpitações. História familiar negativa para tireoidopatia. Ao exame físico: tremores de 
extremidades com PA = 130 x 80 mmHg, pulso = 80 bpm, TSH = 46,0 mcUI/mL, T4l = 0,99. USG tireoide: glândula heterogênea, 
com formação nodular mista e hipoecogênica de 0,4 cm, LD = 36 x 14 x 14 mm, LE = 29 x 16 x 12 mm. Feita PAAF: Bethesda II. 
RNM de hipófise, 2015: microadenoma hipofisário medindo 10 x 6 mm. Foram recomendados tiamazol 10 mg/dia e atenolol 50 mg/
dia e solicitados novos exames: TSH = 33,0; T4l = 1,56. Foi retirado tiamazol e retornou com novos exames: TSH alfa = 4,13 UI/L 
(VR < 0,70), PRL = 20,53 ng/mL (VR: até 17), TSH = 15,1 mcUI/mL (VR: 0,4 a 4,3), T4L = 3,16 ng/dL (VR: 0,7 a 1,8), TRAb = 
neg, ATG = neg, ATPO = neg, GH = 0,37 mcg/L; IGF 1 = 326 ng/mL (VR: 72 a 207), cortisol: 18,8 mcg/dL (VR: 5,4 a 25), ACTH 
= 26 pg/mL (até 46), ferritina = 1.026, SHBG = 194 (até 76). A pesquisa de acromegalia foi negativa com TOTG, com nova RNM 
de hipófise: gl. hipofisária de dimensões aumentadas, apresentando no seu interior imagem heterogênea, sugestiva de lesão expansiva 
nodular, mede 1,5 x 1,3 x 1,0 cm. Foi submetido à hipofisectomia. Seis meses após a cirurgia TSH: 2,3; T4 L: 1,41; TSH alfa: 1,18. 
Um ano após: TSH: 3,35; T4 L: 2,51; TSH alfa: 1,8. RNM de sela, 2019: tecido finamente heterogêneo ao longo da linha mediana 
e paramediana esq. da glândula hipofisária, possivelmente relacionado a tecido pós-cirúrgico. No momento, paciente aguardando para 
iniciar terapia com análogos de somatostatina. Conclusão: Os tireotropinomas são tumores hipofisários mais raros, mas devem ser 
suspeitados diante de um hipertireoidismo associado a níveis inapropriadamente normais ou elevados do TSH. O diagnóstico precoce 
é de extrema importância para a realização da terapia adequada.
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92655 ASSOCIAÇÃO DE TSH E T4 LIVRE COM DECLÍNIO COGNITIVO EM ADULTOS DE MEIA-IDADE E 
IDOSOS DO ESTUDO ELSA-BRASIL
Claudia Szlejf Jerussalmy1, Paulo A. Lotufo1, Isabela M. Bensenor1, Claudia Suemoto2, Carolina Janovsky1 
1 Hospital Universitário, Universidade de São Paulo (USP). 2 Faculdade de Medicina, USP

Introdução: O papel desempenhado por alterações sutis dos níveis de tirotropina (TSH) e hormônios tireoidianos no declínio cogni-
tivo é controverso. Objetivos: Investigar a associação transversal de níveis de TSH e tiroxina livre (T4L) com desempenho em testes 
cognitivos e a associação longitudinal desses hormônios com declínio cognitivo em adultos de meia-idade e idosos sem doença clínica 
da tireoide. Métodos: Essa é uma análise longitudinal do Estudo Longitudinal da Saúde do Adulto (ELSA-Brasil), utilizando dados 
da análise de base e da segunda onda, após 4 anos de seguimento. Foram incluídos 4.675 participantes com 55 anos ou mais, sem 
doença clínica da tireoide na avaliação de base, sem relato prévio de acidente vascular cerebral e sem uso de drogas que pudessem 
afetar a função tireoidiana ou a cognição. Os níveis de TSH e T4L foram dosados na avaliação de base. Os seguintes testes cognitivos 
foram aplicados na avaliação de base e na segunda onda: teste de memória de palavras, fluência verbal semântica e teste de trilhas B. As 
associações transversais e longitudinais de tercis de TSH e T4L com desempenho cognitivo foram investigadas com equações de esti-
mativas generalizadas, usando o segundo tercil como referência. Os modelos foram ajustados para variáveis sociodemográficas, hábitos 
de vida, fatores de risco cardiovascular e depressão. Resultados: Na avaliação de base, a média de idade dos 4.675 participantes era de 
62,4 ± 5,8 anos, sendo 52,3% mulheres. Após ajuste, o primeiro (β = -0,076, IC 95% = -0,143; -0,010) e o terceiro tercil (β = -0,090, 
IC 95% = -0,152; -0,028) de T4L se associaram transversalmente a pior desempenho no teste de fluência verbal semântica, indicando 
uma associação em U. Além disso, o primeiro tercil de T4L se associou transversalmente a pior desempenho no teste de memória de 
palavras (β = -0,087, IC 95% = -0,155; -0,019). Entretanto, não houve associação transversal dos níveis de TSH com desempenho em 
nenhum dos testes cognitivos. Não houve alteração marginal no desempenho cognitivo dos participantes após 4 anos de seguimento, e 
TSH e T4L não se associaram a declínio cognitivo (não houve efeito do tempo na associação de TSH e T4L com desempenho cogni-
tivo). Conclusão: Na avaliação de base, os níveis de T4L se associaram transversalmente a pior desempenho cognitivo numa população 
relativamente jovem. Não houve associação de níveis de T4L e TSH com declínio cognitivo após 4 anos de seguimento.

92656 ASSOCIAÇÃO ENTRE NÍVEIS DE HORMÔNIO TIREOESTIMULANTE E DEPRESSÃO INCIDENTE 
APÓS SEGUIMENTO DE 4 ANOS DO ESTUDO LONGITUDINAL DE SAÚDE DO ADULTO (ELSA-BRASIL)
Ana Carolina Varella1, Paulo A. Lotufo1, Marina Gabriela Birck1, André R. Brunoni1, Isabela M. Bensenor1

1 Hospital Universitário, Universidade de São Paulo 

Introdução: As disfunções da tireoide e a depressão possuem alguns sintomas em comum. Apesar do conhecimento adquirido até o 
momento, ainda não está esclarecido o possível efeito do hormônio tireoestimulante (TSH) em casos de depressão. Alguns estudos 
mostraram que altos níveis de TSH estavam associados a depressão, enquanto outros apontaram baixos níveis de TSH associados a 
depressão. Objetivos: Este estudo teve como objetivo analisar a associação entre níveis de TSH na linha de base e depressão inciden-
te após 4 anos de seguimento. Métodos: Os dados são provenientes do ELSA-Brasil, estudo prospectivo com 15.105 participantes 
aparentemente saudáveis com idade entre 35-74 anos. Os níveis de TSH e de tiroxina livre (T4-L) foram avaliados na linha de base 
(2008-2010). O diagnóstico de depressão foi feito por meio do instrumento validado para o português “Clinical Interview Schedule – 
Revised (CIS-R)” na linha de base e após o seguimento de 4 anos (2012-2014). Esse instrumento permite a classificação dos distúrbios 
psiquiátricos de acordo com a CID-10. Para essas análises, os níveis de TSH foram divididos em quintis. Modelos de regressão de 
Poisson (IC 95%) foram criados para avaliar a associação entre quintis de TSH e depressão incidente, entre aqueles com disfunção sub-
clínica e entre eutireóideos. As análises foram estratificadas por sexo. Os modelos foram apresentados sem ajuste, com ajuste por idade 
e sexo, e ainda ajustados para raça, educação, IMC, fumo, consumo de álcool, uso de antidepressivos/benzodiazepínicos, função renal 
e comorbidades (diabetes, câncer, AVC e doenças cardiovasculares). Resultados: A amostra final foi de 11.896 participantes. A média 
de idade foi de 51,5 anos; 51,2% (n = 6096) eram mulheres. Baixos níveis de TSH associaram-se com depressão incidente, mesmo após 
ajustes (RR = 1,36, IC 95% 1,02-1,81) para mulheres (RR = 1,64, IC 95% 1,15-2,33), mas não para homens. Encontramos resultados 
semelhantes restringindo as análises aos participantes eutireóideos (RR = 1,46, IC 95% 1,08-1,99), também permanecendo significati-
vo apenas para mulheres (RR = 1,63, IC 95% 1,12-2,38). Altos níveis de TSH associaram-se com menor risco de depressão incidente 
(RR = 0,71, IC 95% 0,53-0,96) para todos e para mulheres (RR = 0,67, IC 95% 0,47-0,95). Conclusão: Este estudo mostrou que 
baixos níveis de TSH estavam associados positivamente com depressão incidente, especialmente para mulheres. Resultados semelhantes 
foram encontrados entre os eutireóideos.
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92896 AVALIAÇÃO DE NÓDULOS TIREOIDIANOS NO SISTEMA PÚBLICO DE SAÚDE, SAÚDE 
SUPLEMENTAR E PARTICULAR NA REGIÃO NORDESTE DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ana Paula Figueiredo Engler Goulart1, Eduardo Ruas Martins Batista2, Marcos Gomes Figueira2, Patrícia Künzle 
Ribeiro Magalhães1, Léa Maria Zanini Maciel1
1 Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo. 2 Soares Patologia e Citopatologia

Introdução: Nódulos tireoidianos (NT) são um problema clínico comum e cerca de 7% a 15% deles são malignos, podendo corres-
ponder ao carcinoma papilífero (CPT), carcinoma folicular (CFT), carcinoma medular (CMT) ou carcinoma anaplásico. Na avaliação 
etiológica do nódulo tireoidiano, são utilizadas principalmente ultrassonografia e a análise citológica por punção aspirativa com agulha 
fina. Objetivo: Gerar dados sobre diagnóstico e tratamento de NT na região nordeste do estado de São Paulo, comparados quanto ao 
tipo de assistência à saúde; avaliar o desempenho da citologia como teste de triagem para CT. Métodos: Foram coletados dados de 597 
pacientes atendidos no Sistema Único de Saúde (SUS), Saúde Suplementar (SS) e particulares no ano de 2014. Foram puncionados 
803 NT e 125 pacientes foram operados. Resultados: A distribuição dos resultados citológicos de acordo com o Sistema Bethesda foi: 
Bethesda I, 135 (16,8%); II, 475 (59,2%); III, 107 (13,3%); IV, 32 (4%); V, 20 (2,5%); VI, 34 (4,2%). O tempo em dias transcorridos 
entre a citologia e a cirurgia foi maior no SUS que na SS para NT em geral (p < 0,001) e para NT com citologia Bethesda V e VI (p = 
0,01). O tamanho dos NTs operados e o tamanho dos NTs malignos foram maiores no SUS que na SS (p = 0,001 e p = 0,02, respec-
tivamente). Dos NTs puncionados, 18,9% foram < 1 cm. A prevalência de CT foi 9,2% (55 casos). A distribuição histológica dos CT 
encontrados foi: 51 (92,7%) CPT, 3 (5,5%) CFT e 1 (1,8%) CMT. Dos casos de CTs operados, 31% foram ≤ 1 cm (todos CPT) e 76,3% 
foram tratados no sistema privado de saúde. O risco de malignidade (RM) de cada categoria citológica foi calculado e comparado com 
o RM estimado pelo Sistema Bethesda 2017: Bethesda I, 40% (5%-10%); II, 6,1% (0%-3%); III, 21,9% (10%-30%); IV, 25% (25%-40%); 
V, 88,2% (50%-75%); VI, 100 (97%-99%). A citologia teve sensibilidade de 93,6%, especificidade de 95,8% e acurácia de 94,7% na de-
tecção do CT, excluindo-se as categorias Bethesda III e IV. Conclusão: As diferenças encontradas entre SUS e SS indicam necessidade 
de otimizar o acesso a consultas e exames especializados no SUS. A citologia foi um bom teste de triagem para CT em suas categorias 
Bethesda II, V e VI. Neste estudo um percentual elevado de CTs ≤ 1 cm foi tratado cirurgicamente. De acordo com os guidelines 
recentes, esses casos de CT não teriam sido diagnosticados, reduzindo custos e possíveis complicações cirúrgicas.

93006 COMO OS CLÍNICOS SOLICITAM TESTES LABORATORIAIS DA TIREOIDE: E AS DIRETRIZES?
Suemi Marui1,2, Fernanda Sousa Cardoso Lopes2, Lucas Geraldo de Paiva Milward de Andrade1, Rafael Fernando 
Brandao Canineu1, Eduardo Santin Scarpari1
1 DASA. 2 Departamento de Pediatria, Universidade de Brasília; DASA.

Introdução: Existem iniciativas globais para agregar valor ao cuidado médico, incluindo recomendações de sociedades médicas e cam-
panhas como “Choosing Wisely” para exames laboratoriais. Solicitação inadequada é frequente, como testes e repetições desnecessárias. 
A avaliação tireoidiana é comum, pois tireoidopatias são prevalentes em todas as idades, com sintomas variáveis. Mesmo sob tratamen-
to, pacientes podem ter sintomas inespecíficos e a função tireoidiana deve ser feita para a conduta. Visando a medidas educativas, nosso 
objetivo foi avaliar a prevalência de testes tireoidianos e os pedidos médicos para um único centro diagnóstico. Material e métodos: 
Incluímos amostras de pacientes ambulatoriais da região Centro-Oeste. Excluímos gestantes e amostras hospitalares. O número de 
visitas e pedidos médicos foi obtido do registro do laboratório. Função tireoidiana: TSH, T4 total e livre (T4T, T4L), T3T, T3L, T3 
reverso e autoimunidade: antitiroperoxidase (ATPO), antitireoglobulina (ATG) e antirreceptor de TSH foram avaliados. Todos os tes-
tes foram feitos na mesma plataforma com kits comerciais (Roche, Cobas 8000). Os valores de referência foram dados pelo fabricante. 
Resultados dentro da referência de cada analito foram considerados “normais”. Resultados: De janeiro-dezembro/2018, 162.409 
pacientes fizeram 537.415 testes tireoidianos: um (somente TSH 99,3%) até 9, mediana 3/paciente. Em todas as idades, TSH+T4L 
foi o pedido mais comum (53,5%), seguido de somente TSH (12,8%). TSH+T4L+T3T foi depois o mais pedido em >18 anos, seguido 
de TSH+T4L+ATPO+ATG. Dos 129.076 pacientes com todos resultados normais, 22.906 (17,7%) repetiram durante o ano, prin-
cipalmente TSH+T4L; 6.014 (26,2%) repetiram pela terceira vez, mesmo sendo normais. Em intervalo < 6 semanas, 3.700 pacientes 
repetiram os testes, pelo mesmo médico-solicitante em 13%. Como estudamos somente pedidos ambulatoriais, presume-se que a 
avaliação tireoidiana foi para diagnóstico ou controle de doença. Portanto, repetir exames e em curto período após resultados normais 
não seria recomendado. O intervalo de TSH é amplo e sua concentração está relacionada a T4L, justificando o pedido TSH+T4L. Mas 
medidas simultâneas de ATPO e ATG não seriam necessárias e mesmo repetidas. Conclusão: Testes tireoidianos foram frequentemente 
repetidos, mesmo após resultados normais, sendo o mais frequente TSH+T4L. Nossos esforços serão para melhorar a comunicação dos 
resultados e entre médicos que tratam do mesmo paciente, evitando repetições.
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93007 PRECISAMOS ENSINAR OS CLÍNICOS COMO DIAGNOSTICAR E SEGUIR OS PACIENTES COM 
TIREOIDITE DE HASHIMOTO
Suemi Marui1, Lucas Geraldo de Paiva Milward de Andrade2, Fernanda Sousa Cardoso Lopes3, Rafael Fernando 
Brandao Canineu2, Eduardo Santin Scarpari2, Rosita Gomes Fontes4

1 Unidade de Tireoide, Disciplina de Endocrinologia, Hospital Universitário, Universidade de São Paulo; DASA. 2 DASA. 3 Departamento 
de Pediatria, Universidade de Brasília; DASA. 4 Instituto Estadual de Diabetes e Endocrinologia Luiz Capriglione (Iede); DASA

Introdução: Doenças autoimunes da tireoide (DAIT) são caracterizadas sorologicamente por autoanticorpos circulantes da tireoide 
(ThyAbs), incluindo antitireoperoxidase (ATPO), antitireoglobulina (ATg) e anticorpos antirreceptor de TSH. Tireoidite de Hashi-
moto (TH) é diagnosticada quando ATPO ou ATg e/ou achados ultrassonográficos (parênquima hipoecogênico e heterogêneo) 
estão presentes, independentemente da função tireoidiana. Aproximadamente 80% têm ThyAbs elevados e, quando presentes, esses 
anticorpos persistem, e raramente desaparecem espontaneamente. Apenas ATPO positivo foi significativamente associado ao hipoti-
reoidismo. Diversas diretrizes endossam medição somente do ATPO no hipotireoidismo subclínico, em outras doenças autoimunes, 
alterações cromossômicas e terapia com lítio e amiodarona. Raramente pacientes com TH têm ThyAbs negativos, pois os ensaios atuais 
disponíveis são altamente sensíveis e específicos. No entanto, os valores de corte e a periodicidade das medidas de ATPO não são claros. 
Avaliamos todas as medições de ATPO e ATg para entender a prática clínica. Métodos: De janeiro-dezembro/2018, todos os pedidos 
de ATPO e ATg feitos simultaneamente com TSH foram analisados de acordo com a idade, a partir de banco de dados de um labo-
ratório de referência privado. Foram excluídas gestantes e amostras hospitalares. ATPO, ATg e função tireoidiana foram medidos por 
imunoensaios eletroquimiluminescentes na mesma plataforma Roche Diagnostics Cobas 8000. De acordo com o fabricante, ATPO > 
35 UI/mL foram considerados positivos. Resultados: Selecionamos de uma área suficiente em iodo, 162.409 pacientes ambulatoriais 
com função tireoidiana e/ou ThyAbs. Considerando função tireoidiana normal, ATPO e ATg foram solicitados simultaneamente com 
resultados negativos de autoimunidade em 14.630 pacientes (9%). Dos 2.635 pacientes com ATPO positivo, estratificamos em quatro 
categorias (>35-42; 42-49; 50-56 e >56 IU/mL). 409 pacientes com ATPO positivo repetiram a dosagem ao longo do estudo. Nota-
mos que a repetição foi mais frequente quando ATPO > 56I U/mL (89%), e não com títulos limítrofes, (3%) em todas as idades. Con-
clusões: Na prática clínica, ATPO e ATg são frequentemente pedidos simultaneamente, refletindo o desconhecimento do diagnóstico 
de DAIT, reforçado pela repetição da dosagem de ATPO mesmo quando elevado. Embora ThyAbs tenham utilidade clínica inerente, 
esses testes devem ser mais bem empregados e os médicos devem ser informados sobre como solicitar adequadamente.

92957 TRIAGEM NEONATAL PARA HIPOTIREOIDISMO CONGÊNITO: UM ESTUDO OBSERVACIONAL 
DO HOSPITAL SANTA MARCELINA – SÃO PAULO
Junia Beatriz de Arruda1, Ana Paula C. Normando1 
1 Faculdade Santa Marcelina (FASM)

Introdução: O hipotireoidismo congênito (HC) é caracterizado pela secreção insuficiente dos hormônios tireoidianos, tendo como 
etiologia 85% disgenesia tireoidiana e 15% resulta de disormonogênese. O programa de triagem neonatal (PTN) tornou-se obrigatório 
no Brasil a partir de 2001, sendo o diagnóstico de HC feito por meio da dosagem de TSH no teste do pezinho acima de 20 µU/mL. 
Crianças com TSH entre 10 e 20 µU/mL são reconvocadas para dosagens hormonais séricas. Em nosso serviço, consideramos um 
TSH acima de 7 µU/mL como positivo para hipotireoidismo congênito, devendo ser tratado como HC transitório até os 3 anos de 
idade, quando será feita uma reavaliação. Objetivos: Análise PTN no hospital Santa Marcelina/São Paulo. Métodos: Trata-se de um 
estudo observacional descritivo transversal. Os dados foram coletados no período de 2001 a 2018, durante consultas no ambulatório 
de Endocrinologia, e analisados de junho/2019 até dezembro/2019. As variáveis clínicas/laboratoriais são: sexo feminino/masculino, 
prematuros, gemelares, pacientes com síndrome de Down, pacientes com lábio leporino, peso e altura ao nascimento, TSH neonatal, 
TSH sérico, ultrassonografia e número de pacientes com diagnóstico final de hipotireoidismo congênito transitório e definitivo. Re-
sultados: Foram avaliadas 178 crianças de 2001 a 2018, sendo em sua maioria a termo e do sexo masculino. Entre eles haviam ainda 
3 gemelares, 2 com síndrome de Down e 2 com lábio leporino. No perfil clínico ao nascimento, apresentaram uma média de peso de 
2.893 kg e uma média de altura de 48 cm. As dosagens laboratoriais do teste do pezinho ao nascimento apresentaram média de TSH 
de 51,2 µUI/mL e T4 livre sérico de 64,1 ng/dL. HC definitivo foi confirmado em 93 crianças, enquanto transitório em 85 pacientes. 
Em relação ao exame de imagem, apenas 3 ultrassonografias de tireoide se apresentaram com alteração, sendo elas: ectopia, agenesia e 
presença de nódulo. Conclusão: Devemos considerar, em relação à concentração do TSHneo e TSH, T4, T4 livre séricos em lactentes, 
a influência da prematuridade, gemelaridade, síndrome de Down, baixo peso ao nascer, tipos de parto, patologias neonatais, autoimu-
nidade, uso de drogas e proporção de HC transitório. Portanto, o conjunto desses fatores condiciona peculiaridades específicas a cada 
região, reforçando que são essenciais novas análises e descrições do perfil casuístico do HC com informações clínicas e laboratoriais, 
como este estudo contém.
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92938 VIGILÂNCIA DA MORTALIDADE POR CÂNCER DA GLÂNDULA TIREOIDE, NO BRASIL, DURANTE 
O PERÍODO DE 2008 A 2017
Tamilis Fonteles Lira1, Patricia Oliveira Cavalcante2, Ana Lígia Barros Marques1, Mariana Paiva Braga Martins1, Bruna 
Cunha Aires1, Nayara Karoline de Sousa Sá1

1 Universidade Federal do Maranhão. 2 Universidade de Pernambuco

Introdução: O câncer é uma enfermidade multicausal na forma crônica, caracterizado pelo crescimento descontrolado, rápido e in-
vasivo de células com alterações em seu material genético. Nesse contexto, o câncer de tireoide é a neoplasia maligna mais comum do 
sistema endócrino, ocupando a oitava posição no ranking dos cânceres que acometem as mulheres no mundo. Estudos observam que 
a incidência dessa neoplasia vem crescendo, em média, 1% ao ano, porém tem ocorrido uma queda na taxa de mortalidade de tal pato-
logia. Acredita-se que algumas medidas sejam responsáveis por tal fato, tais como: evolução das tecnologias/tratamento, diagnóstico 
precoce e mudanças de hábito de vida. Metodologia: Este estudo caracteriza-se como epidemiológico descritivo. Foram utilizadas 
informações contidas no Atlas On-line da Mortalidade disponibilizado pelo Instituto Nacional de Câncer, no período de 2008 a 2017, 
analisando todo o Brasil. Utilizou-se a população do Brasil de 2010, segundo dos dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Esta-
tística (IBGE). Objetivo: Analisar os aspectos epidemiológicos relacionados a mortalidade por câncer na glândula tireoide no Brasil. 
Resultados: Analisando os dados apresentados pelo Atlas On-line da Mortalidade, verificou-se a tabela que continha as taxas, brutas e 
ajustadas por idade, de mortalidade por câncer de glândula tireoide, no período de 2008 a 2017. Foi verificado que houve um número 
maior de mortes de mulheres afetadas por câncer na glândula tireoide do que de homens, o que está de acordo com a literatura pes-
quisada, sendo 2.236 o total de óbitos do sexo masculino e 4.529 o número de óbitos do sexo feminino. Verificou-se, também, que 
as pessoas com idade acima de 50 anos são as que apresentam maior taxa de mortalidade. Em relação às taxas brutas de mortalidade 
por 100.000 homens e mulheres no Brasil, os estados com maior taxa (0,20 a 0,38) nesse período foram: Paraíba (0,38), Pernambuco 
(0,32), Sergipe (0,21), Rio de Janeiro (0,27), Paraná (0,26) e Distrito Federal (0,24). Conclusão: A vigilância epidemiológica é de 
fundamental importância para que se conheçam a evolução e as características da doença e a mortalidade, a fim de definir maneiras 
de preveni-la e controlá-la. O câncer da tireoide é um problema de saúde pública, portanto há necessidade de se geraram dados com 
qualidade e agilidade para que demandem ações de prevenção, detecção precoce e tratamento para o referido câncer.
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93217 ASSOCIAÇÃO ENTRE STATUS IÓDICO E BÓCIO NODULAR EM GESTANTES
Barbara Chiesse de Andrade Albuquerque e Lima1, Luísa Império Meyrelles Thomaz da Silva1, Isabella Folly Ladeira 
Marins1, Débora Ayres Saraiva1, Nathalie Anne de Oliveira e Silva de Morais1, Carolina Martins Corsino1, Tatiana 
Martins Benvenuto Louro Berbara1, Mario Vaisman2, Patrícia de Fátima dos Santos Teixeira2

1 Hospital Universitário Clementino Fraga Filho. 2 Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), Faculdade de Medicina,  
Pós-graduação em Endocrinologia

Introdução: O bócio nodular (BN) é uma condição frequente e multifatorial, tendo sido associado à insuficiência iódica em diferentes 
estudos. Ante a prévia demonstração de status iódico adequado, de acordo com a OMS, entre gestantes no Rio de Janeiro, questio-
namos se a presença de bócio nodular nessas gestantes se associaria com o status iódico. A ingesta adequada de iodo na gestação é de 
grande importância para o desenvolvimento do sistema nervoso central do feto, e durante a gestação ocorrem alterações funcionais 
e estruturais da tireoide com aumento da necessidade de iodo em relação a não gestantes. Objetivo: Comparar o status iódico entre 
gestantes com e sem bócio nodular. Métodos: Foram selecionadas 216 gestantes de 4 diferentes centros de pré-natal do Sistema Único 
de Saúde no estado do Rio de Janeiro. Critérios de exclusão: gestação gemelar, uso de levotiroxina, droga antitireoidiana ou suplemen-
tos com iodo, doença autoimune tireoidiana conhecida. Iodúria foi determinada em amostra urinária por ICP-MS e classificada em 
insuficiente (<150 mcg/L), normal ou mais que necessária/excessiva (>250/>500 mcg/L) de acordo com a OMS. Ultrassonografia 
realizada por 2 pesquisadores envolvidos na pesquisa, no dia da coleta de urina, com transdutor linear de alta frequência com cálculo 
do volume tireoidiano e detecção de nódulos. BN foi definido pela presença de nódulos – considerado quando lesão maior que 3 mm e 
bem delimitada nas 3 dimensões (transverso, longitudinal e anteroposterior). Resultados: Das gestantes avaliadas, 9,7% apresentavam 
BN, entre as quais a iodúria média foi de 258 mcg/dL. Tal valor se situa na faixa de iodúria mais que necessária e tendeu a diferir da 
iodúria entre as gestantes sem BN (230 mcg/L; p = 0,10). Ao analisar o status iódico das gestantes com nódulos, foi observada uma 
maior prevalência de nódulos em gestantes com iodúria maior que 250 (14,1%), quando comparadas com as que tem iodúria normal 
(6,0%) ou insuficiente (7,7%), porém o valor de p também foi bordeline. Conclusão: Os resultados sugerem que na população gestante 
estudada o BN tende a se associar com status iódico excessivo ou mais que necessário.

92907 ERITEMA PIGMENTAR FIXO EM DORSO DE LÍNGUA APÓS TERAPIA COM IODO RADIOATIVO: 
UM EFEITO COLATERAL POUCO CONHECIDO
Leticia Marinho Del Corso1, Hans Graf1, Gisah Amaral de Carvalho1, Maira Mitsue Mukai1, Joane Nathache 
Hatsbach de Paula1, Cléo Otaviano Mesa Junior1 
1 Universidade Federal do Paraná

Introdução: A radioiodoterapia (RIT) é uma modalidade de tratamento para afecções da tireoide utilizada desde a década de 1940 
do século passado. É uma terapêutica bem estabelecida para doenças malignas, como o carcinoma diferenciado de tireoide, e também 
para doenças benignas, como o hipertireoidismo e o bócio multinodular tóxico. Com relativamente poucos efeitos colaterais, sendo os 
mais comuns o hipotireoidismo e a sialoadenite, é uma opção de tratamento definitivo para o hipertireoidismo. Relatamos o caso de 
paciente que evoluiu com eritema pigmentar fixo em língua após RIT, um efeito colateral pouco conhecido. Relato do caso: Trata-se 
de paciente do sexo feminino, 70 anos, com múltiplas comorbidades e hipertireoidismo, este último diagnosticado há 5 anos e em 
tratamento com tiamazol. Apresentou piora de massa óssea e do hipertireoidismo, com necessidade de aumento da dose do tiamazol 
e, também pelo fato de fazer uso de polifarmácia, optou-se pelo tratamento definitivo com RIT. A paciente evoluiu com surgimento 
de máculas hipercrômicas acastanhadas em dorso da língua, horas após a RIT, persistentes mesmo após 3 meses da terapia. As máculas 
eram múltiplas, de limites bem definidos, indolores e sem disgeusia. Avaliada pela Dermatologia, foi feita a hipótese diagnóstica de 
eritema pigmentar fixo oral. A paciente não é tabagista e não houve outros eventos que justificassem o aparecimento das lesões, como o 
uso de novas medicações. Há relatado na literatura um caso de uma paciente submetida a RIT para tratamento adjuvante de carcinoma 
papilífero de tireoide que evoluiu com hiperpigmentação de língua após a terapia, porém as lesões tinham aspecto diferente e a hipótese 
diagnóstica era de língua pilosa negra, uma entidade dermatológica distinta da relatada no presente caso. Conclusão: Este seria o se-
gundo caso da literatura em que houve alteração na pigmentação da língua após RIT. No caso descrito na literatura, a alteração ocorreu 
9 dias após a terapia, enquanto no presente caso ocorreu no mesmo dia, sendo feita a hipótese diagnóstica de eritema pigmentar fixo 
oral. Sendo ambas as lesões descritas possíveis efeitos colaterais da RIT, gostaríamos de chamar a atenção dos médicos que estão em 
contato com tal tratamento, para que possamos ter conhecimento sobre a prevalência desses efeitos colaterais pouco conhecidos.
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92654 BAIXO TSH SE ASSOCIOU COM A INCIDÊNCIA DE DIABETES APÓS QUATRO ANOS DE 
SEGUIMENTO DO ESTUDO LONGITUDINAL DE SAÚDE DO ADULTO (ELSA-BRASIL)
Marina Gabriela Birck1, Ana Carolina Varella1, Paulo A. Lotufo1

1 Hospital Universitário, Universidade de São Paulo 

Introdução: A função tireoidiana influencia a homeostase glicêmica e o diabetes. No entanto, a associação entre o hormônio tireoes-
timulante (TSH) e o diabetes ainda é incerta. Objetivos: Avaliar a associação entre os níveis de TSH na linha de base e incidência de 
diabetes após quatro anos de seguimento do ELSA-Brasil. Métodos: Foram avaliados 10.440 participantes que não possuíam diabetes 
ou disfunção tireoidiana clínica na linha de base do ELSA-Brasil e que participaram do seguimento de 4 anos. Diabetes foi definido 
como diagnóstico prévio autorreferido, tratamento farmacológico para diabetes, glicemia em jejum > 126 mg/dL, glicemia após duas 
horas de sobrecarga glicêmica > 200 mg/dL ou hemoglobina glicada > 6,5%. TSH foi analisado em quintis, e valores entre 0,4 e 4,0 
mUI/L foram considerados como referência. HOMA (IR e beta) foram utilizados como marcadores da resistência à insulina e função 
pancreática (secreção insulínica), respectivamente. Modelos de regressão de Poisson com variância robusta foram criados para avaliar 
a associação de quintis de TSH na linha de base e diabetes incidente nos quatro anos de seguimento. Resultados: Os participantes 
tinham 51 ± 9 anos, 46% eram homens, 53% brancos e 45% frequentaram até o ensino médio. Participantes com maior concentração 
de TSH apresentaram maior IMC. Níveis maiores de TSH foram associados com resistência à insulina (maior HOMA-IR) na linha 
de base, enquanto níveis menores de TSH foram associados com menor secreção insulínica (menor HOMA-beta). Comparado ao 5° 
quintil (2,59-35,50 mUI/L), participantes do 1° quintil (0,0002-0,96 mUI/L) apresentaram um risco relativo (RR) de 1,29 (IC 95% 
1,03-1,60) para a incidência de diabetes – análise ajustada por idade, sexo, raça, nível educacional, IMC, hábito de fumar e bebida 
alcoólica, atividade física durante lazer e dislipidemia. Quando foram analisados apenas os eutireóideos, resultados semelhantes foram 
encontrados, com RR de 1,32 (IC 95% 1,05-1,66) para o 1° quintil (0,40-0,96 mUI/L), usando o 5° quintil (2,38-4,00 mUI/L) 
como referência. Conclusão: Indivíduos com baixos níveis de TSH apresentaram maior risco para a incidência de diabetes após 4 anos 
de seguimento, sugerindo um possível papel do TSH na incidência do diabetes mesmo em indivíduos eutireóideos.

92876 BENEFÍCIOS DA ASSOCIAÇÃO DE TRIIODOTIRONINA (T3) À INSULINA PARA O CONTROLE DA 
HOMEOSTASE GLICÊMICA DE RATOS INDUZIDOS AO DM POR ALOXANA
Armando Ribeiro Florido Neto1, Lucas Agostini1, Talles Moraes de Sousa1, Maria Tereza Nunes1

1 Instituto de Ciências Biomédicas, Universidade de São Paulo (ICB/USP)

Diabetes mellitus (DM) é uma doença multifatorial caracterizada por hiperglicemia, aumento da gliconeogênese hepática, lipólise e 
catabolismo proteico consequentes a defeitos na síntese/secreção e/ou sinalização da insulina. O tratamento para pacientes com DM1 
é feito pela reposição de insulina, que, em longo prazo, leva à resistência ao hormônio. DM e disfunções tireoidianas são as endocri-
nopatias mais prevalentes no planeta, apontando a literatura uma correlação entre elas. Estudos do nosso grupo mostraram que ratos 
com DM com indução por aloxana apresentaram hipotireoidismo e aumento de citocinas pró-inflamatórias e que o tratamento com T3 
reduziu a inflamação e aumentou a sensibilidade à insulina. Neste estudo avaliamos se o T3 poderia atuar como adjuvante da insulina no 
tratamento do DM1. Ratos Wistar (250 g) foram induzidos ao DM por aloxana (150 mg/kg, ip) e divididos em grupos tratados com 3 
ou 6 U de insulina (3/6 U: DM 3/6 U) associadas, ou não, ao T3 (1,5 µg/100 g de PC) (DM 3/6 U; DMT 3 e DMT 33/6 U) por 
28 dias. Avaliamos: glicemia de jejum, índice de tolerância à insulina e conteúdo de GLUT4, TNF-α, IL-10, p-IkB/IkB, hexoquinase 
no músculo sóleo; GLUT2, PEPCK, G6pase, TNF-α, IL-10 e glicoquinase no fígado e TNF-α, IL-10, p-IkB/IkB, SREBP-1, LHS e 
SCD1 no tecido adiposo epididimal (TAE). Os ratos com DM apresentaram as alterações esperadas em todos os parâmetros avaliados 
vs. controle. Houve redução da glicemia de jejum e aumento da sensibilidade à insulina nos grupos DMT3, DM3/6U e DMT33U. 
Nestes, houve aumento de IL-10, GLUT4 e hexoquinase no sóleo, e redução de TNF-α e p-IkB/IkB nos grupos DMT3, DM6U e 
DMT33U. No fígado, houve redução de GLUT2, PEPCK, G6pase e TNF-α, e elevação de IL-10 e glicoquinase nos grupos DMT3, 
DM3/6U e DMT33U. No TAE, houve aumento de IL-10 e redução de TNF-α, p-IkB/IkB, SREBP-1, LHS e SCD1 nos grupos 
DMT3, DM3/6U e DMT33U. Todos os tratamentos reduziram as citocinas inflamatórias, aumentaram as anti-inflamatórias e promo-
veram maior utilização e menor produção hepática de glicose, mas o grupo DMT33U apresentou valores muito próximos aos do grupo 
controle e DM6U. Esse dado é de extrema importância, pois indica que o DM poderia ser tratado com a metade da dose de insulina 
do que a de reposição fisiológica (6U) quando se associa o T3, postergando a resistência insulínica que resulta do seu uso crônico e o 
uso de maiores doses de insulina para a manutenção da glicemia ao longo do tratamento, o que também é economicamente benéfico.
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93186 DIO2 ORFA-GLY3ASP AND THR92ALA POLYMORPHISMS AND PHENOTYPE SEVERITY IN 
CHILDREN WITH THYROID DYSGENESIS
Lorena Rejane Maia de Jesus1, Fabiane Tavares Carrijo1, Taise Lima Oliveira Cerqueira1, Tatiana Amorim2, Fabio 
Hecht3, Célia Regina Nogueira de Camargo4, Natássia Elena Bufalo5, Laura Sterian Ward5, Helton Estrela Ramos1 
1 Thyroid Study Laboratory, Department of Bioregulation, Health & Science Institute, Federal University of Bahia, Salvador, BA, Brazil. 
2 Association of Parents and Friends of Exceptional Friends (Apae), Salvador, BA, Brazil. 3 Instituto de Biofísica Carlos Chagas Filho, 
Federal University of Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, RJ, Brazil. 4 Departamento de Clínica Médica, Disciplina de Endocrinologia, 
Faculdade de Medicina, Unesp, Botucatu, São Paulo, SP, Brazil. 5 Laboratory of Cancer Molecular Genetics, School of Medical 
Sciences, University of Campinas, Campinas, SP, Brazil

Introduction: Thyroid dysgenesis (TD) accounts for 85% of congenital hypothyroidism (CH). The polymorphisms in the DIO2 gene 
have been associated with reduced D2-mediated thyroxine to T3 conversion. None study has evaluated common D2 polymorphisms 
in patients with TD and its impact on disease presentation or management. Objective: To investigate the frequency of common DIO2 
polymorphisms among patients with TD from two institutions (Unesp and Apae-Salvador) and whether this polymorphism predicts the 
severity of CH phenotype during neonatal screening and initial follow-up. Material and methods: 34 TD subjects was performed, in-
cluding neonatal TSH, Free T4 (fT4), Total T4 (tT4) and thyroid function tests during the first 60 days of life; thyroid ultrasound and 
scintigraphy. D2-ORFa-Gly3Asp (rs12885300) and Thr92Ala (rs225014) polymorphism were evaluated by TaqMan® SNP Genotyp-
ing. ANOVA, Kruskal-Wallis, Mann-Whitney and Test t were used. Results: Hypoplasia represented 34% of all cases of TD, followed 
by ectopy (32%), hemiagenesis (17%) and agenesis (17%). The highest neonatal screening TSH levels were in the agenesis group (p = 
0.094). The D2-ORFa-Gly3Asp variant was found only in heterozigozity among 9 (26%) of 34 subjects. Wild-type (WT) vs. Hetero-
zygous individuals had: fT4 (1.09 ± 0.7 vs. 0.77 ± 0,4 ng/dL) (p = 0.36); TSH (56.6 ± 63.6 vs. 76.5 ± 48.5 mIU/L) (p = 0.24) and 
tT4 (9.0 ± 5.8 vs. 6.9 ± 4.4 ng/dL) (p = 0.47). The Thr92Ala variant was found in heterozigozity and homozigozity among 18/32 
(56%) and 9/32 (28%) of subjects, respectively. Compared with WT individuals (vs. heterozygous and homozygous, respectively), we 
have found the follow: fT4 (0.73 ± 0.4 vs. 0.95 ± 0.7 vs. 1.88 ± 0.8 ng/dL) (p = 0.15); TSH (68.4 ± 50.4 vs. 71.4 ± 68.3 vs. 42.8 
± 38.5 mIU/L) (p = 0.85) and tT4 (6.72 ± 4.6 vs. 7.8 ± 5.7 vs. 13.7 ± 4.4 ng/dL (p = 0.23). Conclusions: This study is the first 
study to investigate the prevalence and impact of DIO2 polymorphism on TD phenotype. Our preliminary data shows that neonatal 
TSH level was higher and fT4 was lower in individuals heterozygous for D2-ORFa-Asp3 polymorphism, although with no significance. 
Indeed, neonatal TSH level was lower and fT4 was higher in individuals homozygous for Thr92Ala polymorphism, although with no 
significance. Potential role for D2 polymorphisms in TD management should be further evaluated.

92913 HIPOTIREOIDISMO SUBCLÍNICO, SÍNDROME METABÓLICA E FATORES DE RISCO 
CARDIOVASCULAR: UM ESTUDO POPULACIONAL
Gabriela Romano de Oliveira1, Heloisa Cerqueira Cesar Esteves Villar1, Eduardo Federighi Baisi Chagas1, Luiza K. 
Matsumura2, Rui Monteiro de Barros Maciel2, Jose Augusto Sgarbi1
1 Faculdade de Medicina de Marília (Famema). 2 Universidade Federal de São Paulo (Unifesp)

Introdução: O hipotireoidismo subclínico (HSC) e a síndrome metabólica (SM) são dois dos transtornos endócrinos crônicos mais 
comuns na população geral e ambos se associam com risco elevado de morbimortalidade cardiovascular. Estudos populacionais sobre 
a associação entre o HSC e a SM têm reportado resultados conflitantes. Objetivos: O objetivo deste estudo foi investigar associações 
do HSC com a SM e seus componentes em uma população com elevado risco de SM. Métodos: Neste estudo populacional de análise 
transversal foram incluídos 1.012 indivíduos de uma população nipo-brasileira ≥ 30 anos, livres de doença tireoidiana ou medicamentos 
tireoidianos. Hipotireoidismo subclínico foi definido de acordo com o consenso da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabolo-
gia. Síndrome metabólica foi definida de acordo com os critérios da terceira edição do National Cholesterol Education Program – Adult 
Treatment Panel III (NCEP-ATP III) modificada para asiáticos (circunferência de cintura de 90 e 80 cm, para homens e mulheres, 
respectivamente). Resultados: 913 (90,2%) participantes estavam em eutireoidismo e 99 (9,7%) em HSC; 532 (52,6%) eram do sexo 
feminino e 480 (47,4%), do sexo masculino. A idade média foi de 56,5 anos. Nenhuma associação do HSC com a SM e seu compo-
nentes foi encontrada neste estudo, porém uma análise de regressão logística ajustada para sexo, idade e tabagismo mostrou que o risco 
[OR (IC 95%)] de SM foi significativamente maior [1,46 (1,01-2,1), p = 0,04] no quartil superior do TSH comparado ao inferior. Em 
análise categorizada por quartis de T4L, a chance para a prevalência de obesidade [1,84 (0,94-3,4), p = 0,04] foi significativamente 
maior no quartil inferior do T4L comparado ao superior, mas somente no sexo masculino. Mulheres em HSC tiveram concentrações 
elevadas de triglicerídeos (p = 0,015) e homocisteína (p = 0,018), enquanto homens em HSC apresentaram níveis elevados da apoB 
(p = 0,048), comparados aos participantes em eutireoidismo. Conclusões: Neste estudo, níveis séricos do TSH no quartil superior 
associaram-se com maior risco de SM enquanto níveis no quartil inferior do T4L associaram-se a maior risco de obesidade.
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93242 THE EFFECTS OF DIFFERENT DEGREES OF TSH-SUPPRESSIVE THERAPY IN BONE METABOLISM 
OF WOMEN WITH DIFFERENTIATED THYROID CARCINOMA (DTC)
André Carvalho Yamaya1, Camila Ricci Calasans1, Adriano Namo Cury1, Nilza Maria Scalissi1, Carolina Ferraz da 
Silva1, José Gilberto Henriques Vieira2, Rosália do Prado Padovani1
1 Santa Casa de São Paulo. 2 Universidade Federal de São Paulo

Introduction: Recent concerns have emerged that lifelong TSH-suppressive therapy may have potentially harmful effects on skeleton. 
Objective: Evaluate the impact of different degrees of TSH suppression therapy in bone metabolism. Methods: A cross-sectional 
study was performed. A total of 91 women were included. All had undergone total thyroidectomy for DTC followed by radioactive 
iodine therapy and were receiving levothyroxine. They were separated according to the TSH value at the moment they were included 
in the study. Patients with suppressive therapy had TSH < 0.1 mU/L and were compared to the groups that had TSH 0.1-0.5 mU/L 
and TSH > 0.5 mU/L. All groups were evaluated for BMD [Lumbar spine (L1L4), femoral neck (FN), total femur (TF), radius 33% 
(RD33%], assessed by bone densitometry, bone biomarkers and time (in months) of suppressive therapy, when it occurred. Results: 
From 91 woman selected, 57 were postmenopausal and the mean age was 53 years. Postmenopausal women group had a significantly 
less BMD compared with non-menopausal women in all sites (L1L4 p < 0,01; FN p < 0,01; TF p < 0,02; RD33% p < 0,01) inde-
pendently of TSH degree. Menopausal women group had less BMD after longer time suppressive therapy in L1L4 and RD33% (r = 
-0,305; p 0,044 and r = -0,432; p = 0,027, respectively). In addition, postmenopausal women who were on TSH suppression therapy 
experienced more bone loss at all sites when compared to women who were not on TSH suppression therapy (L1L4 p < 0.01; FN p < 
0.01; TF p < 0.02; RD33% p < 0.01). Still in this group, for each month on TSH suppression therapy, there was a reduction in BMD of 
0.004 in L1L4, 0.003 in FN, 0.003 TF and 0.001 in RD33%. In relation to bone biomarkers measurements, patients who had suppres-
sive TSH demonstrated a significantly increase in P1NP (p < 0,01) when compared with groups that were not in suppression therapy. 
There was no significant difference for CTX biomarker (p: 0,41). Conclusion: There was no significant impact in bone metabolism of 
non menopausal women, independently of TSH suppression. However, for postmenopausal women, exogenous subclinical hyperthy-
roidism increased bone loss at L1L4 and RD33% what did not happen in non menopausal women. In addition, for each month of TSH 
suppression therapy, BMD worsened, showing that suppression therapy on menopause period can increase the risk for osteoporosis. 
This result shows that the indication for TSH suppressive therapy should be very well evaluated in this group.
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93213 A HIGHER CUTOFF FOR TSI WOULD BETTER PREDICT RECURRENCE IN PATIENTS WITH 
GRAVES’ DISEASE?
Rosita Fontes1, Mauricio Massucati Negri2, Suemi Marui3, Dalva Margareth Valente Gomes4, Yolanda Schrank5,  
Maria Fernanda Miguens Castelar Pinheiro1, Andrea Faria Dutra Fragoso Perozo6, Paula Bruna Mattos Coelho 
Araújo4

1 DASA; Instituto Estadual de Diabetes e Endocrinologia Luiz Capriglione (Iede). 2 Iede. 3 DASA; Universidade de São Paulo (USP). 
4 DASA. 5 DASA; Hospital Federal de Bonsucesso. 6 DASA; Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ)

Background: Graves disease (GD) is an autoimmune disease mediated by immunoglobulins (Igs) that activate TSH receptor (rTSH). 
Relapse after withdrawal of antithyroid drugs (ATD) can reach 60%. Measurement of TSH receptor antibodies (TRAb) and thyroid 
stimulating immunoglobulin (TSI) could be an indirect indicator of GD activity. TRAb assays measures thyroid-stimulating, thyroid-
blocking and neutral Igs; TSI assays measures only stimulating immunoglobulins. Objective: Evaluate, prospectively, autoimmunity 
before and after ATD therapy for thyrotoxicosis through TSI measurement. Patients and methods: Patients were evaluated at the first 
visit and at the time of ATD withdrawal. TSH, thyroid hormones, TPO antibody, thyroglobulin antibody, and TRAb were measured 
using eletrochemiluminescent assays Roche Diagnostics; TSI was determined by chemiluminescent assay Siemens Diagnostics. Accord-
ing to manufacturers, TRAb < 1.75 IU/L and TSI < 0.55 IU/L were negative. Results: Sixty-seven patients mean age 45,7 ± 2,45 
years, 65 women, were evaluated: 50 at the first visit, 40 (80%) with GD, and 10 (20%) with toxic multinodular goiter (TMNG). TSI 
diagnostic sensitivity (Sen%) and specificity (Spe%) to diagnose GD were 90% and 100% respectively, similar to that of TRAb, of 89% 
and 100%. Thirty-six patients were evaluated for recurrence after suspension of ATD (19 of them also had the initial assessment): 21 
(58.3%) did not present recurrence in a mean period of 9.5 ± 2.1 months (3-18); and 15 (41.7%) relapsed in 4.4 ± 2.6 months (2-12). 
The TSI (Sen%) and specificity (Spe%) to predict recurrence were 93% and 38%, respectively; for TRAb they were 67% and 71%. In 
10/21 patients who did not relapse, and whose TRAb was negative, TSI was positive at low levels, which was responsible for the low 
Spe% of this test. Assessing possible other cutoff points for the TSI in the recurrence assessment, an adjustment to 1.4 (TSI < 1.4 IU/L 
= negative) raised the Spe% to 86%. Conclusions: In this group, TSI and TRAb were equivalent for GD diagnosis. For predicting 
recurrence, with the proposed cutoff point proposed by the kit manufacturer for TSI, a better sensitivity was obtained when compared 
with TRAb (93% versus 67%), despite very low specificity (38%); by raising the cutting point to 1.4 specificity could be increased to 
86% without reduced sensitivity. A larger sample in needed to support a higher TSI cutoff point in the clinical routine for the assess-
ment of GD recurrence after ATD.

92908 ALCOOLIZAÇÃO DE CISTO PARATIREOIDIANO RETROESOFÁGICO: RARA CAUSA DE MASSA 
CERVICAL COM SINTOMAS COMPRESSIVOS
Bernardo Lopes Cancado Fonseca1, Mário Henrique Giordano Fontes1, Andrea de Freitas Werner1, Gabriela Maciel 
Campolina Cardoso1, Lucas de Faria Fonseca2, Bruna Duarte Caporali3, Rudolf Moreira Pfeilsticker4

1 Spectra Diagnóstico por Imagem. 2 Acadêmico da Faculdade de Ciências Médicas de Minas Gerais. 3 Acadêmica da Faculdade 
de Ciências Médicas de Minas Gerais. 4 Spectra Diagnóstico por Imagem; Faculdade de Ciências Médicas de Minas Gerais

Introdução: Os cistos de paratireoide (CPs) são raros, representando cerca de 0,5% a 1% das lesões paratireoidianas e menos do que 1% 
das massas cervicais. Cerca de 70% dos CPs se originam das paratireoides inferiores e, em sua maioria (80%), são eutópicos, solitários e 
não funcionantes. Sua forma de apresentação mais comum é como nodulação cervical assintomática junto ao polo inferior da tireoide. 
A glândula paratireoide superior, originada do quarto arco branquial, não completa sua migração em menos de 0,5% dos pacientes, 
podendo estar localizada no sulco traqueoesofágico, atrás do esôfago, junto ao osso hioide e na bainha carotídea. Cistos volumosos, 
dependendo de sua localização, podem causar sintomas compressivos como disfagia, odinofagia, dispneia, rouquidão, tosse e trombose 
venosa. Descrição do caso: S. M. F. F., 39 anos, sexo feminino, foi encaminhada para ultrassonografia (US) cervical por suspeita clínica 
de bócio associado a odinofagia e disfagia, com piora progressiva nos últimos meses. US em 04/09/2019 demonstrou processo ex-
pansivo cístico de paredes finas em topografia retroesofágica, medindo 7,2 x 3,8 x 5,8 cm (volume de 82,5 mL), causando compressão 
da parede posterior da laringe, traqueia, hipofaringe e esôfago. Realizada PAAF para alívio e diagnóstico, com aspiração de 60 mL de 
líquido claro e melhora dos sintomas. O diagnóstico foi de cisto de paratireoide superior ectópica pelas dosagens de tireoglobulina 
(negativa) e PTH (elevado) no aspirado. Paciente retornou oligossintomática em 21/10/2019, mas com recidiva do cisto (73,8 mL), 
o que ocorre em cerca de 70% dos casos. São muito raros na literatura os casos de cistos de paratireoide retroesofágicos com sintomas 
compressivos, os quais foram tratados cirurgicamente. Optou-se pela tentativa de alcoolização ecoguiada como segundo passo no tra-
tamento. Foram realizadas duas sessões (6/11/2019 e 11/12/2019) com esvaziamento do conteúdo líquido e posterior injeção de 
álcool absoluto. Houve redução volumétrica progressiva e resolução dos sintomas. Conclusão: Os CPs, apesar de incomuns, devem ser 
considerados no diagnóstico diferencial dos processos expansivos císticos cervicais. O diagnóstico pode ser definido pela US e PAAF 
com dosagem de PTH no aspirado. A relevância deste caso deve-se à raridade do CP sintomático em topografia retroesofagiana e à 
estratégia de tratamento estabelecida (aspiração simples seguida de alcoolização), evitando-se o procedimento cirúrgico.



S62

M
éTo

D
o

s D
e D

iag
n

ó
sTiCo

Pôster Eletrônico – Clínico 

93209 AVALIAÇÃO DOS NÍVEIS DE TRAB E TSI E FUNÇÃO TIREOIDIANA EM GESTANTES COM 
DOENÇA DE GRAVES E RECÉM-NATOS: DADOS PRELIMINARES
Mauricio Massucati Negri1, Paula Bruna Mattos Coelho Araújo2, Dalva Margareth Valente Gomes2, Maria Fernanda 
Miguens Castelar Pinheiro3, Yolanda Schrank4, Andrea Faria Dutra Fragoso Perozo5, Suemi Marui6, Rosita Fontes3 
1 Instituto Estadual de Diabetes e Endocrinologia Luiz Capriglione (Iede). 2 DASA. 3 DASA/Iede. 4 DASA; Hospital Federal de 
Bonsucesso. 5 DASA; Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). 6 DASA; Universidade de São Paulo (USP)

Introdução: A doença de Graves (DG), mediada por imunoglobulinas (Igs) estimuladoras do receptor do TSH (rTSH), pode levar 
à disfunção tireoidiana fetal por meio da passagem de Igs pela placenta durante a gestação. Níveis de TRAb, utilizados para avaliação 
prognóstica, mensuram Igs estimuladoras e bloqueadoras do rTSH, enquanto o TSI avalia somente as Igs estimuladoras. Objetivos: 
Avaliar prospectivamente gestantes com DG e recém-natos (RN) por meio da dosagem de TRAb e TSI e sua correlação com função 
tireoidiana e complicações no puerpério. Métodos: As pacientes foram avaliadas na gestação e puerpério e os RNs no período pós-parto 
e lactação. TSH, hormônios tireoidianos e TRAb foram avaliados por método eletroquimioluminescente (Roche) e TSI por ensaio 
quimioluminescente (Siemens). Foram considerados negativos TRAb < 1,75 IU/L e TSI < 0,55 IU/L. Resultados: Nove paciente 
foram avaliadas, com idade média de 27,4 ± 5,7 anos; 6 apresentavam TRAb e TSI positivos no 1º trimestre (1º tri), quando manti-
veram ou iniciaram drogas antitireoidianas (DAT), 1 com ambos negativos (já sem DAT) e 1 com TSI fracamente positivo, quando 
foi suspensa a DAT. Essas duas últimas permaneceram eutireoidianas, inclusive no puerpério. Das 6 primeiras, 4 foram avaliadas no 
3º tri: três negativaram o TRAb e mantiveram TSI positivo, 2 em baixos e 1 em altos títulos, quando foi suspensa ou reduzida DAT; 
uma manteve os dois em níveis altos. Uma paciente em hipotireoidismo pós-DT, realizada há 3 anos, em uso de LT4, avaliada no 3º  
tri, apresentava TRAb negativo e TSI fortemente positivo e assim permaneceu pós-gestação. As duas pacientes que apresentaram TSI 
fracamente positivo no 3º tri evoluíram com sua negativação e sem DAT no puerpério. A paciente com TSI em altos títulos evoluiu 
com elevação dos seus níveis bem como títulos positivos de TRAb e descompensação no pós-parto. A paciente com os anticorpos posi-
tivos manteve-se compensada em doses estáveis de DAT. Quatro RNs foram avaliados: todos saudáveis, com função tireoidiana normal 
e TRAb negativo. TSI foi positivo em 2 no pós-parto, que negativaram em seguida, enquanto nos outros 2 ambos anticorpos foram 
negativos. Conclusões: TSI não foi associado com disfunção tireoidiana nos RNs, apesar ter sido associado com piora do hipertireoi-
dismo nas gestantes, quando em altos títulos. TSI positivo em níveis baixos não foram associados a piora do quadro, o que demanda 
mais estudos para determinar o ponto de corte para avaliação de suspensão do tratamento.

93212 EVALUATION OF LOW TSH LEVELS ACCORDING TO THE HCG CONCENTRATION IN 
PREGNANT WOMEN
Maria Fernanda Miguens Castelar Pinheiro1, Vinicius Vettori Tessari2, Rosita Fontes1, Mauricio Massucati Negri3, 
Yolanda Schrank4, Paula Bruna Mattos Coelho Araújo2, Andrea Faria Dutra Fragoso Perozo5, Dalva Margareth 
Valente Gomes2 
1 DASA; Instituto Estadual de Diabetes e Endocrinologia Luiz Capriglione (Iede). 2 DASA. 3 Iede. 4 DASA; Hospital Federal de Bon-
sucesso. 5 DASA; Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ)

Background: Pregnancy has a deep impact on the thyroid gland and its function, so that interpretation of laboratory testing dif-
fers from the non-pregnant patient. In the first trimester, when human chorionic gonadotropin (hCG) concentrations at the highest 
levels, there is a transient suppression of serum thyrotropin (TSH). In normal pregnancy, TSH concentrations usually remain within 
nonpregnant reference intervals. However, in some patients TSH is suppressed and it has been suggested that hCG levels are related 
to this suppression. Objective: The objective of this study was to evaluate the relationship between low serum TSH levels according to 
the hCG levels in pregnants. Methods: We analyzed blood samples requesting serum hCG and TSH levels from patients admitted to 
a private reference clinical laboratory from January 2016 to December 2019. Anonymized data on laboratory tests was available from 
a database of the local Laboratory Information System. We separated patients according hCG concentration (IU/L, Electrochemilu-
minescence, Modular, Roche): G1 - 25,000 to 50,000; G2 - 50,000 to 75,000; G3 – 75,000 to 100,000; G4 – 100,000 to 200,000; 
G5 – 200,000 to 300,000; and G6 – higher than 300,000. All the patients had TSH levels lower than 4,3 mIU/L (Electrochemilu-
minescence, Modular, Roche). Results: We analyzed the results of 3,610 pregnants: G1 – 1076, G2 – 761, G3 – 622, G4 – 1033, G5 
– 103, G6 – 15. The TSH median in the six different hCG groups were, respectively: 1.70; 1.49; 1,41; 1,18; 0,80 and 0,51 mIU/L; 
the difference among the groups was significant (p < 0.05), with lower TSH medians in higher hCG levels. The percentage of TSH 
levels lower than 0,4 mIU/L in the hCG groups were, respectively: 1.6; 2.2; 3.9; 11.0; 28.2 and 40.0%, with a significant difference 
among the groups with hCG higher than 50.000 IU/L (p < 0.05). The percentage of TSH levels lower than 0,1 mIU/L in the hCG 
groups were, respectively: 0.7; 0.4; 0.6; 1.7; 11.0 and 20.0%, with a significant difference among the groups with hCG higher than 
75.000 IU/L (p < 0.05), except with the G6 (hCG>300,000), possibly due to the sample size of this group. Conclusions: We found 
an inverse correlation between TSH and hCG, with higher percentage of low TSH levels in patients with higher hCG concentration. 
This information helps clinicians to interpret TSH levels in pregnant women.
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92852 MACRO-TSH COMO UM RARO DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL DE HIPOTIREOIDISMO 
SUBCLÍNICO
Luciana Correa de Souza1, Tatiana Prado Wanderley1, Alberto Krayvem Arbex1, Marcela Mascarenhas Braga Rassi1
1 Instituto de Pesquisa e Ensino Médico (Ipemed)/AFYA

Introdução: Hipotireoidismo subclínico é definido como um estado de aumento dos níveis séricos de hormônio tireoestimulante 
(TSH), na presença de níveis circulantes de tiroxina (T4) e triiodotironina (T3) dentro da faixa de referência. Sua incidência varia de 4% 
a 10%. Resistência hipofisária ao TSH, TSH biologicamente inativo (macro-TSH) e interferências laboratoriais são alguns diagnósticos 
diferenciais. Macro-TSH é uma macromolécula formada pelo complexo TSH ligado a uma imunoglobulina G anti-TSH. Seu peso 
molecular é de 150 kDa, enquanto TSH monomérico é de 28 kDa. Esse peso molecular elevado dificulta o clearance, ocasionando 
elevação dos níveis de TSH circulantes. O macro-TSH, a exemplo da macroprolactina, possui baixa atividade biológica, não trazendo 
consequências clínicas. Ambos apresentam elevação dos níveis de TSH com hormônios tireoidianos na faixa da normalidade, porém 
devemos suspeitar de macro-TSH quando os níveis de TSH não normalizarem após o uso de levotiroxina. A triagem diagnóstica é 
realizada por meio de polietilenoglicol e confirmada por cromatografia de filtração em gel. Relato de caso: P. S. A. M., 24 anos, sexo 
masculino, procurou endocrinologista por alteração dos exames da tireoide. Assintomático. Negava uso de medicações. Sem relato de 
patologias prévias ou histórico familiar de tireoideopatias. Fáscies atípicas, IMC 30,2 kg/m2. Ausculta cardíaca normal, FC 80 bpm, PA 
120 x 80 mmHg. Exames iniciais: TSH 43,96 mU/L (VR 0,4-4,5) e T4 livre 1,35 ng/dL. Repetimos os exames: antitireoglobulina 
10,47 U/mL (normal), antitireoperoxidase 10,14 U/mL (normal), TSH 45,76 mU/L, T4 livre 1,13 ng/dL. Iniciamos levotiroxina 
50 mcg e solicitamos novos exames em 6 semanas. O paciente retornou à consulta com os seguintes resultados: TSH 56,52 mU/L, 
T4 livre 1,23 ng/dL. Devido à falta de supressão do TSH, foi solicitada ressonância magnética de sela túrcica na suspeita de tumor 
produtor de TSH, cujo resultado foi normal. Suspeitada a hipótese de macro-TSH, cuja pesquisa foi POSITIVA. A reposição de le-
votiroxina foi suspensa e o paciente orientado a mudar estilo de vida. Conclusão: Macro-TSH deve ser suspeitado quando os valores 
de TSH não diminuem diante da reposição com levotiroxina, descartando causas centrais. Como tem baixa bioatividade, não se faz 
necessário tratamento.

92912 TÉCNICA DE HIDRODISSECÇÃO EM PUNÇÃO ASPIRATIVA POR AGULHA FINA DE LINFONODO 
CERVICAL DE DIFÍCIL ACESSO: RELATO DE CASO
Bernardo Lopes Cancado Fonseca1, Gabriela Maciel Campolina Cardoso1, Mário Henrique Giordano Fontes1, 
Andrea de Freitas Werner1, Lucas de Faria Fonseca2, Bruna Duarte Caporali3, Rudolf Moreira Pfeilsticker4

1 Spectra Diagnóstico por Imagem. 2 Acadêmico da Faculdade de Ciências Médicas de Minas Gerais. 3 Acadêmica da Faculdade 
de Ciências Médicas de Minas Gerais. 4 Spectra Diagnóstico por Imagem; Faculdade de Ciências Médicas de Minas Gerais

Introdução: O carcinoma diferenciado da tireoide, particularmente o papilífero, é acompanhado de metástases para linfonodos cer-
vicais em 20%-50% dos pacientes. A confirmação de acometimento secundário dos linfonodos é realizada por meio de citologia e 
dosagem da tireoglobulina por meio da punção aspirativa por agulha fina (PAAF) guiada por ultrassonografia (US). Dependendo da 
localização e dimensões, alguns linfonodos cervicais podem apresentar acesso limitado para punção, devido ao risco, por exemplo, de 
dano vascular ou perfuração traqueal. A hidrodissecção é uma técnica que, pela injeção de meio líquido, afasta a lesão a ser abordada 
das estruturas adjacentes, criando trajeto mais seguro e eficaz para a agulha. Descrição do caso: Paciente A. F. C., 38 anos, sexo femi-
nino, em controle pós-operatório de tireoidectomia total com esvaziamento lateral direito por carcinoma papilífero da tireoide (CPT), 
apresentou tireoglobulina sérica elevada e área hipermetabólica na transição cervicotorácica direita em PET-CT. Foi encaminhada para 
US cervical. US em 18/09/2019 demonstrou linfonodos hipoecoicos ovalados, em topografia paratraqueal profunda à direita, poste-
riormente à origem da carótida comum, o maior medindo 0,6 x 0,5 cm, sem acesso para PAAF. Tais linfonodos estavam em correspon-
dência com a imagem observada no PET-CT. Optou-se pela realização de hidrodissecção com injeção de soro fisiológico para afastar 
a carótida comum proximal da traqueia, criando trajeto que viabilizou a execução da PAAF. Nenhuma complicação foi observada. O 
material foi encaminhado para análise, com citologia sugestiva de metástase de CPT e tireoglobulina positiva no lavado da agulha. 
Linfadenectomia paratraqueal à direita e mediastinal foi realizada em 12/12/2019. O anatomopatológico identificou metástase de 
CPT em 3 de 5 linfonodos cervicais e 3 de 4 linfonodos mediastinais. Conclusão: A técnica de hidrodissecção é relevante nas punções 
de difícil acesso ao afastar estruturas cervicais adjacentes, reduzindo a chance de lesão vascular ou traqueal. Pode ser executada com 
segurança sob orientação da US, com excelente taxa de sucesso.
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93206 A PRESENÇA DE EXTENSÃO EXTRATIREOIDIANA MÍNIMA (EEM) NO CARCINOMA 
DIFERENCIADO DE TIREOIDE (CDT) DEVE SER MANTIDA COMO RISCO INTERMEDIÁRIO DE 
RECORRÊNCIA APÓS REESTADIAMENTO DO 8º AMERICAN JOINT COMISSION ON CANCER (AJCC)?
Júlia Maranhão Fagundes Velloni1, Isabella Cristina Paliares1, Rosa Paula Biscolla1 
1 Universidade Federal de São Paulo (Unifesp)

Introdução: A exclusão da EEM como T3 pelo TNM 8º AJCC, em vigor desde janeiro de 2018, é uma das principais diferenças em 
relação ao 7º AJCC, o que leva a um rebaixamento no estádio dos pacientes e melhor correlação com o risco de mortalidade. Porém, a 
presença da EEM foi mantida na classificação de risco de recorrência como risco intermediário. Objetivo: Avaliar a resposta clínica dos 
pacientes com CDT, reclassificados por meio do 8º AJCC pela exclusão de T3 como invasão extratireoidiana mínima. Métodos: Estu-
do retrospectivo realizado por meio de revisão de prontuários de 499 pacientes com o diagnóstico de CDT, estadiados de acordo com o 
7º e o 8º AJCC. O subgrupo de pacientes classificados como T3 pela EEM foi avaliado quanto a variante histológica, radioiodoterapia, 
dosagem de tireoglobulina e PCI. Resultados: Dos 499 pacientes avaliados, 158 (31,66%) foram rebaixados de estadiamento após 
reclassificação pelo 8º AJCC. A exclusão de EEM, como definição de T3, resultou na reclassificação de 94/499 (19%) dos pacientes. 
Entre os reclassificados, 36/94 pacientes mantiveram-se no estádio I, e 19/36 (52%) apresentaram excelente resposta e 7/36 (19%), 
resposta estrutural. Os 38/94 pacientes restantes foram rebaixados do estádio III para o I, com 28/38 (73,6%) pacientes com excelente 
resposta e 3/38 (8%) apresentando doença estrutural. Posteriormente todos os 94 pacientes que foram considerados de “risco interme-
diário de recorrência” pela presença de T3 foram avaliados quanto à resposta de tratamento e apresentaram 63% (60/94) de excelente 
resposta, 11% (10/94) doença bioquímica, 16% (15/94) doença indeterminada e 8% (8/94) doença estrutural. Quando comparados 
com os da literatura, esses dados estão de acordo com os pacientes que apresentam baixo risco de recorrência. A presença de metástase 
linfonodal, transposição capsular e tireoglobulina pós-operatória acima de 10 ng/mL foram dados mais importantes para o risco de 
recorrência do que a presença de T3 isolada de EEM. Conclusão: A comparação entre o 7º e o 8º AJCC resultou em rebaixamento de 
31,66% dos pacientes em seguimento por CDT, 19% pela exclusão do T3 como extensão extratireoidiana mínima. A presença isolada 
de EEM não justifica a inclusão dos pacientes como risco intermediário de recorrência, já que o desfecho desse grupo foi similar ao do 
grupo com excelente resposta ao tratamento.

93255 ANALYZING RISK FACTORS FOR METASTASIS AND INDICATION OF PROPHYLACTIC 
THYROIDECTOMY IN CHILDREN WITH MULTIPLE ENDOCRINE NEOPLASIA TYPE 2
Flávia de Oliveira Facuri Valente1, Susan Chow Lindsey1, Ji Hoon Yang1, Ilda Sizue Kunii1, Maria Inez Caser França1, 
Fabio Brodskyn1, Cléber Pinto Camacho1, Rui Monteiro de Barros Maciel1 
1 Universidade Federal de São Paulo (Unifesp)

Introduction: Medullary thyroid carcinoma (MTC) can occur as part of the Multiple Endocrine Neoplasia type 2 (NEM2) Syndrome, 
due to germ-line mutations in the RET gene in 25%-30% of cases. Early molecular diagnosis of the children who inherit a RET muta-
tion of ATA-HIGHEST or HIGH risk of aggressiveness may suggest the appropriate time for prophylactic thyroidectomy, which can 
prevent the development of cancer. However, children are more susceptible to complications, mainly hypoparathyroidism. Therefore, 
for individuals with moderate aggressiveness mutations, more data are needed to determine when thyroidectomy would preserve effi-
cacy but with less morbidity. Objectives: To analyze risk factors for having lymph nodes metastasis on diagnosis in children with MEN2 
and to compare to current recommendations for prophylactic thyroidectomy. Methods: We evaluated records and prospectively fol-
lowed patients (≤20 years on diagnosis) with MEN2, diagnosed by genetic screening or MTC (index), from 2005 to 2020. Results: 
We enrolled 50 children, from 21 families. Thirty-three were females (67%), and 8 (16%) were index, 7 of them with de novo mutation 
(3 in codon 634 and 5 in codon 918). The codons affected were (n; %): 533 (9; 18%); 609 (2; 4%); 634 (25; 50%), 768 (2; 4%); 804 
(5; 10%); 891(2; 4%); 918 (5; 10%). Median age on diagnosis was 12.4 (±5.3) years. Median time between diagnosis and thyroidec-
tomy, was 11 (±4,7) months and of follow-up was 93.7 (±72) months. Eight mutation carriers had not performed thyroidectomy yet. 
Excellent response was obtained in 32/38 (84%) with MEN2A, none with MEN2B; biochemical disease in 2 (5%) MEN2A and 1 
(20%) MEN2B; stable structural disease in 2 (5%) MEN2A and 2 (40%) MEN2B; progressive structural disease in 1 (2,5%) MEN2A 
and 2 (40%) MEN2B. One MEN2B patient deceased at age 46. From 22 patients with mutation in codon 634 who underwent 
thyroidectomy, only 4 were N1 on diagnosis, all ≥ 12 y-o. In 18 (81%) there was excellent response, 1 has biochemical disease and 5  
(2 index) have stable or progressive disease. On ROC curve, the age of 13.5 yr, the size of 1.05 cm and serum calcitonin levels of 88 
pg/mL had the best sensitivity and specificity for lymph node metastasis. Hypoparathyroidism occurred in 4 of 42 children. Conclu-
sion: We suggest that delaying prophylactic thyroidectomy beyond the age suggested in international guidelines for patients with 
MEN2A could be reasonable, including those with mutation in codon 634.
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93197 ASSOCIAÇÃO ENTRE OBESIDADE E RESISTÊNCIA À AÇÃO DA INSULINA NO RISCO DE 
MALIGNIDADE NO BÓCIO NODULAR
Aline Machado Larcher de Almeida1, Patrícia Borges Santos1, Mario Vaisman1, Patrícia de Fátima dos Santos 
Teixeira1 
1 Universidade Federal do Rio de Janeiro

Introdução: A obesidade e a resistência à ação da insulina têm sido associadas ao bócio nodular, bem como ao risco de diferentes 
malignidades. Sua associação com o câncer de tireoide tem sido motivo de estudo. Com essa premissa, propusemos avaliar a possível 
associação entre parâmetros clínicos e laboratoriais de resistência insulínica e risco de malignidade entre pacientes com bócio nodular. 
Métodos: Foram incluídos 83 pacientes com bócio nodular encaminhados para punção aspirativa por agulha fina em ambulatório 
específico de um hospital terciário que tenham tido desfecho confirmado como benigno por citologia, ou ainda por histopatologia 
após tireoidectomia. Também foram incluídos aqueles com diagnóstico maligno, obrigatoriamente confirmado por histopatologia. 
Todos foram submetidos a anamnese, exame físico e coleta de sangue para dosagem de glicemia e insulina para cálculo do HOMA-IR. 
Resultados: O percentual de malignidade na amostra foi de 16%. O HOMA-IR foi de 3,2 +- 2,1 nos pacientes com câncer contra 2,7 
+- 2,5 nos casos benignos, apesar de não alcançar significância estatística. Essa diferença tendeu à significância após análise estratificada, 
considerando o grupo de pacientes obesos (6,0 +-1,4 vs. 3,9 +-3,5; p = 0,07). Ainda na análise estratificada, os níveis de insulina foram 
mais altos nos casos malignos, quando na presença de obesidade (27,9 +- 6,8 vs. 16,1 +- 13,0 microU/mL nos benignos; p = 0,04). 
A frequência de HOMA-IR alto (> 2,9) foi maior (p = 0,06) na presença do câncer (26,1%) do que nos casos benignos (10,2%). Essa 
associação ocorreu de forma independente e significativa em regressão logística binária controlada para IMC e idade (OR: 5,2; IC = 
1,1-26,7; p = 0,04). Conclusão: Os resultados apontam para a associação entre resistência à ação da insulina e malignidade em bócio 
nodular. Faz-se necessário aumento da casuística, especialmente de casos malignos para também, no futuro, se estudar a associação com 
parâmetros de estadiamento e prognóstico.

92966 AVALIAÇÃO DE CARACTERÍSTICAS ULTRASSONOGRÁFICAS EM PACIENTES PORTADORES DE 
NÓDULOS TIREOIDIANOS
Jannini Valli Moreira1, Layana Tyara Sandes Fraga1, Anne Caroline Hurtado da Silva1, George Rerisson Amorim 
Barbosa1, Luana Cristina Leite de Freitas1, Gabriel Barreto Bastos1, Loraine Albiero Pellucci1, Michelle Patrocínio 
Rocha1

1 Hospital Santa Marcelina

Introdução: Os nódulos tireoidianos são achados comuns, com taxas de malignidade entre 10% e 15%. As características ultrassono-
gráficas dos nódulos sugestivas de malignidade são: hipoecogenicidade, margens irregulares, estrutura sólida, altura maior que largura e 
microcalcificações. Objetivo: Avaliar as características ultrassonográficas de nódulos tireoidianos em pacientes de um hospital terciário 
em São Paulo (SP). Método: O estudo se baseia em uma análise transversal de 501 laudos do serviço de ultrassonografia de um hos-
pital terciário em São Paulo (SP). O levantamento ocorreu entre janeiro de 2015 e dezembro de 2019. Utilizaram-se como referência 
as características morfológicas de nódulos tireoidianos descritas nos laudos ultrassonográficos, como presença de micro e macrocal-
cificações, ecogenicidade, estrutura e tamanho dos nódulos. Resultados: A análise de 501 prontuários permitiu constatar que 91,2%  
(n = 456) eram mulheres com nódulos tireoidianos. A média ± desvio-padrão da idade de pacientes foi de 55,69 ± 14,09 anos. Sobre 
as características dos nódulos: 88% (n = 441) não possuíam microcalcificação e 8,9% (n = 45) apresentavam microcalcificação, 2,19%  
(n = 11) macrocalcificação e 0,39% (n=2) possuíam micro e macrocalcificação. Além disso, 9,18% (n = 46) eram nódulos císticos, 83,8% 
(n = 420) sólidos e 6,98% (n = 35) eram mistos. Sobre a ecogenicidade dos nódulos sólidos: 32,13% (n = 161) são hipoecoicos, 37,32% 
(n = 187) isoecoicos e 14,9% (n = 75) hiperecoicos. Dos nódulos analisados, 35,1% (n = 176) eram micronódulos (nódulos menores 
que 1 cm) e 65,2% (n = 325) eram nódulos maiores ou iguais a 1 cm. Conclusão: Os resultados evidenciaram que os nódulos, em sua 
maioria, eram sólidos, isoecoicos, sem microcalcificações e de tamanho maior que 1 cm.
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93249 AVALIAÇÃO DOS MICROCARCINOMAS PAPILÍFEROS DE TIREOIDE EM UM HOSPITAL 
TERCIÁRIO
Isabella Albuquerque Pinto Rebello1, Manuel Domingos da Cruz Gonçalves1, Marcos Feijó Gianotti1, Sílvio Henriques 
da Cunha Neto1, Luiz Guilherme de Miranda1, Rafael Oliveira da Silva Gonçalves1, Mario Vaisman1, Patricia de 
Fátima dos Santos Teixeira1

1 Universidade Federal do Rio de Janeiro

Introdução: O aumento da incidência do carcinoma papilífero de tireoide (CPT) tem sido demonstrado. O maior número de carci-
nomas papilíferos com ≤ 1 cm diagnosticados, os chamados microcarcinomas papilíferos de tireoide (mCPT), contribui para tal fato. 
Sua evolução preponderantemente indolente aumenta o interesse no estudo desse subgrupo. Objetivo: Descrever os casos de mCPT 
diagnosticados em um hospital terciário a partir das tireoidectomias realizadas num período de 19 anos de seguimento. Métodos: 
Coorte retrospectiva histórica em que os diagnósticos histopatológicos das tireoidectomias realizadas em um hospital terciário no 
período de janeiro/2000 a janeiro/2019 foram acessadas. Avaliou-se a frequência do diagnóstico de mCPT no período, bem como 
suas características clínicas e demográficas associadas. Multicentricidade foi definida quando havia mais de 1 foco de mCPT na peça 
cirúrgica e concomitância de malignidade quando havia outro diagnóstico de malignidade associado. Dividimos o período da coorte 
entre aquele compreendido entre 2000 e 2009 (P1) e aquele posterior até 2019 (P2). Resultados: Foram avaliados os 974 casos de 
tireoidectomias realizadas no período. Entre elas, 20,7% (n = 202) resultaram no diagnóstico de CPT. A frequência de mCPT foi de 
7,4% (n = 72), a maioria em pacientes do sexo feminino (94,4%). Em 68% dos casos, o mCPT foi detectado após tireoidectomia total. 
Dos casos analisados, 23,7% apresentavam multicentricidade, e tal achado não foi mais frequente no mCPT do que nos outros cânceres 
(OR 1,5; IC 0,8-2,8). Concomitância do mCPT com outro subtipo de neoplasia tireoidiana foi observada em 18,1% dos casos (OR 
13,7; IC 13,7-49,8; p < 0,01). A razão de chances para uma tireoidectomia resultar no diagnóstico de mCPT dobrou após 2008 (OR 
2,33, IC 1,4-3,8, p < 0,001), uma vez que em P2, das 448 tireoidectomias realizadas, 10,5% (n = 47) resultaram no diagnóstico de 
mCPT. Previamente em P1, das 522 cirurgias, 4,8% (n = 25) resultaram no diagnóstico de mCPT. Conclusão: Observou-se que a fre-
quência de diagnóstico de mCPT foi similar a de diferentes estudos, sendo também demonstradas altas taxas de multicentricidade como 
previamente descrito por outros autores. O mCPT esteve positivamente associado com concomitância de outro diagnóstico maligno. 
A frequência de diagnóstico aumentou consideravelmente nos últimos anos, o que sugere a necessidade de prosseguir a investigação 
dos fatores associados para tal fato.

92983 CÂNCER DE TIREOIDE E SUA PREVALÊNCIA NAS MULHERES – MAMOGRAFIA É UM RISCO?
Desiree Mata de Sousa1, Lara Layane Lopes de Castro1, Aila Martins de Oliveira 1, Naur Guimarães de Sousa Júnior1

1  Centro Universitário UniEVANGÉLICA

Introdução: Neoplasia do sistema endócrino mais comum, o câncer de tireoide representa cerca de 3% de todos os cânceres estimados, 
ocupando a nona posição no mundo. Tal doença afeta com maior frequência o sexo feminino, e a ocorrência é mais significativa por 
volta dos 25 a 65 anos de idade. Objetivo: Analisar o perfil de pacientes com câncer de tireoide no Brasil. Métodos: Análise de infor-
mações sobre câncer da glândula tireoide, obtidas no banco de dados do Instituto Nacional do Câncer (Inca) em 2020. Em conjunto, 
pesquisa nas plataformas MEDLINE e Google Acadêmico usando os descritores “câncer, tireoide, mulher”, no período de 2016 a 
2020. Resultados: Estima-se, no próximo triênio, um total de 13.780 novos casos de CA de tireoide, sendo 1.830 em homes e 11.950 
em mulheres, impactando um total de uma incidência 6 vezes maior no gênero feminino no Brasil. Em relação à incidência nas regiões, 
para as mulheres, o CA de tireoide ocupa a terceira posição no Sudeste e a quinta nas regiões Centro-Oeste e Nordeste. Tais dados 
corroboram a ideia de que IDH alto e sexo feminino relacionam-se com o maior número de casos do câncer. E uma das hipóteses 
seria a radiação da mamografia feita para a rotina do rastreio de CA de mama. Contudo, há evidências de que a quantidade de radiação 
recebida pela tireoide seria bem menor do que na mama no exame, o que, em tese, não apresentaria um risco, e, desse modo, não se 
precisaria usar protetor cervical para o exame. No entanto, é necessário um estudo mais profundo para avaliar a radiossensibilidade da 
tireoide, já que ainda não se tem uma justificativa concisa sobre o fato de a incidência desse CA ser consideravelmente mais presente no 
sexo feminino. Conclusão: Portanto, as mulheres têm maior chance de ter o câncer de tireoide por radioindução. Com isso, mostra-se 
a necessidade de investigar o efeito negativo indireto da mamografia na tireoide, em vez de apenas analisar a quantidade de radiação 
que o órgão recebe desse procedimento.
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92883 CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS, ULTRASSONOGRÁFICAS E ANÁLISE MOLECULAR DO MIR-146B-5P 
NA AVALIAÇÃO DE NÓDULOS TIREOIDIANOS COM CITOLOGIA INDETERMINADA (BETHESDA III E IV)
Isabella Fagian Pansani1, Celso Ubirajara Moretto Friguglietti2, Gustavo Bittar Cunha1, Mariana Mazeu Barbosa de 
Oliveira1, Rosalinda Yosie Asato Camargo3, Rosalia Do Prado Padovani Colette1, Eduardo Kiyoshi Tomimori4, Carolina 
Ferraz da Silva1

1 Disciplina de Endocrinologia, Departamento de Medicina da Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo. 2 Hospital 
Santa Catarina, Associação Congregação de Santa Catarina. 3 Departamento de Tireoide, Hospital das Clínicas da Faculdade de 
Medicina da Universidade de São Paulo. 4 Instituto da Tireoide

Introdução: A punção aspirativa por agulha fina (PAAF) e a ultrassonografia (US) são procedimentos de escolha para a avaliação de 
nódulo tireoidiano, podendo diferenciá-los entre benignos e malignos em 80% dos casos. Nas amostras de PAAF, 10%-20% são classi-
ficadas como lesão indeterminada (Bethesda III e IV) e apresentam risco de malignidade de 5% a 30%. Diversos fatores de risco, como 
história clínica do paciente, características à US, características citológicas e dados moleculares, podem indicar um maior risco de malig-
nidade ao nódulo de tireoide. Não há descrição do impacto desses fatores combinados na determinação do risco de malignidade para 
nódulos indeterminados em amostras brasileiras. Objetivo: Elaboração de roteiro para avaliar risco de malignidade de nódulos indeter-
minados, correlacionando as informações clínicas, ultrassonográficas e biomoleculares. Métodos: Estudo prospectivo em 34 pacientes 
com nódulos tireoidianos submetidos à tireoidectomia. Foram avaliadas informações clínicas, características da US (EU-TIRADS) e a 
análise do miR-146b-5p de todos os pacientes, e, posteriormente, apenas dos pacientes com citologia indeterminada. Resultados: A 
média de idade dos 34 pacientes foi de 46,29 ± 12,03 anos; 82,4% eram mulheres; 17 pacientes (50%) tiveram histologia final maligna. 
Gênero, antecedente de radioterapia, presença de sintomas compressivos e história familiar de câncer de tireoide não foram associados 
a maior risco de malignidade. Presença de linfonodo atípico e tireoidite de Hashimoto mostram indícios associativos com malignidade 
(p = 0,175 e p = 0,086, respectivamente). O valor de corte para a expressão de miR-146b-5p, baseado na mediana, foi de 0,320 (S = 
94,1% e E = 94,1%), ROC = 0,983. Considerando apenas pacientes com citologia Bethesda III ou IV, a US foi pouco útil em predizer 
malignidade (p = 0,154), principalmente se EU-TIRADS 3 ou 4. No entanto, nesses pacientes, a expressão do miR-146b-5p teve 
boa acurácia em discernir nódulos malignos de benignos (S = 100% e E = 94,1% ROC = 0,990). Conclusão: Diante de uma amostra 
citológica indeterminada (Bethesda III e IV), a US só consegue diferenciar amostras benignas de malignas nos casos de EU-TIRADS 
2 ou 5. Porém, a análise molecular de um único microRNA (miR-146b-5p) foi preditora isolada de risco para malignidade. Assim, 
objetivando-se reduzir a quantidade de cirurgias desnecessárias para essa classe, podemos sugerir a avaliação apenas do miR-146b-5p 
para um maior acesso populacional pelo menor custo.

93262 CARCINOMA DE PARATIREOIDE ASSOCIADO A CARCINOMA PAPILÍFERO DE TIREOIDE: 
RELATO DE CASO
Breno Rocha Coimbra1, José Carlos Berto2, Felipe Vanderley Nogueira1, Queren Hapuque Almeida Gonçalves 
Muniz1, Rafaela Ruth Silva Sousa1

1 Instituto Tocantinense Presidente Antônio Carlos (ITPAC Porto), Porto Nacional, TO. 2 Hospital Oncológico de Palmas, TO

Introdução: A existência de carcinoma de paratireoide (CP) e carcinoma papilífero de tireoide (CPT) concomitante é rara, já que os 
tipos de células envolvidas no CP e CPT são histologicamente diferentes. O CP é uma neoplasia (NEO) maligna rara; 0,005% de todos 
os cânceres (CA) e 0,5% a 1% de todos os distúrbios da paratireoide. CPT é a NEO mais comum entre os tipos de CA de tireoide, 80% 
dos casos e bom prognóstico. A ressecção cirúrgica se torna a melhor terapia curativa para ambos. Este se trata de um relato de caso 
de hipercalcemia grave em uma atípica associação entre CP e CPT. Relato de caso: Paciente do sexo masculino, 57 anos, sem comor-
bidades, com queixa de astenia, mialgias, inapetência, vômitos e febre, além de artralgia importante em joelho direito, com 17 dias de 
evolução. A investigação revelou hipercalcemia e aumento de PTH sérico importante. Após confirmar os resultados, foi solicitada US 
de tireoide, a qual evidenciou 2 nódulos (NOD) em lobo direito da tireoide (LD) e um no lobo esquerdo (LE), classificados como 
TIRADS 4, todos menores que 1,0 cm, além de um NOD posterior ao LE (2,7 cm x 2,1 cm). A PAAF do último teve citologia (atipia 
de significado indeterminado) e quantificação de PTH (divergente do sérico) e tireoglobulina (TG) (indetectável) avaliados e motivou 
uma cintilografia com sestamibi-99mTc, com retenção em polo superior do LE. Rastreio de metástases negativo. No ato cirúrgico, 
percebeu-se uma massa volumosa com invasão de parte do LE e decidiu-se evoluir para lobectomia devido à dificuldade em delimitar a 
paratireoide-alvo. O PTH intraoperatório reduziu a níveis praticamente normais. O histopatológico revelou CPT com invasão capsular 
em tecido tireoidiano e fibroadiposo adjacente, infiltração vascular em vasos da cápsula, ausência de necrose e índice mitótico de 1/10 
por campo, além de microcarcinoma papilífero de tireoide (0,3 cm) como achado microscópico. Ausência de acometimento linfonodal. 
Desde então o paciente é acompanhado ambulatorialmente e não apresenta hipercalcemia, alterações dos níveis séricos de PTH ou ele-
vação de TG e antitireoglobulina, além de ser mantido em supressão de TSH e assintomático mesmo após 2 anos de seguimento. Con-
clusão: A associação do CP ao CPT é extremamente incomum, com 6 relatos indexados no banco de dados PubMed, e só foi possível 
a associação por causa da lobectomia não planejada. A boa evolução até então também desperta para o aprofundamento nesse tema.
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93224 CARCINOMA INSULAR DE TIREOIDE: RELATO DE CASO
Taciana Raquel Silva Sobreira1, Jéssica Medeiros Sales1, Luciana Marques de Araújo1, Flávia Mesquita de Carvalho1

1 Hospital Universitário Lauro Wanderley (HULW)

Introdução: O carcinoma insular de tireoide é um tipo raro de neoplasia pouco diferenciada, originada de células foliculares, e tem 
características morfológicas e biológicas intermediárias entre o carcinoma bem diferenciado e o anaplásico. Apresenta curso clínico 
mais agressivo do que o carcinoma folicular e papilífero, com maior incidência de recorrência local, acometimento linfonodal precoce 
e metástase regional e a distância, frequentemente para osso e pulmão. Relatamos o caso de uma paciente com um nódulo classificado 
inicialmente como benigno que evoluiu de forma agressiva e letal, recebendo diagnóstico final de carcinoma insular de tireoide. Relato 
do caso: D. L. G., 44 anos, sexo feminino, diagnóstico de BNA em 2012 (nódulo heterogêneo com calcificações, localizado no LD, 
medindo 1,1 cm em seu maior diâmetro). Sem seguimento, até que, em 2018, USG evidenciou crescimento da lesão (nódulo sólido, 
hipoecoico, heterogêneo com focos hiperecoicos de permeio, medindo 3,4 x 3,1 x 3,2 cm). Realizada PAAF em janeiro de 2019, com 
resultado Bethesda II. Após dois meses da biópsia, a paciente percebeu rápido aumento do volume cervical anterior associado a eritema, 
calor e dor local, além de disfagia e dispneia. Com o objetivo de prosseguir à investigação e de melhor manejo, a paciente foi admitida 
no nosso serviço em junho do mesmo ano. A tomografia computadorizada de pescoço e tórax evidenciou volumosa lesão expansiva em 
LD e istmo (6,9 x 8,9 x 7,8 cm) com sinais de invasão local, desvio de traqueia, acometimento linfonodal além de presença de lesão 
nodular em pulmão direito (3,1 cm). Realizadas traqueostomia de urgência e biópsia da lesão tireoidiana. O anatomopatológico foi 
compatível com carcinoma pouco diferenciado infiltrando tecidos conjuntivos, fibroadiposo e muscular esquelético, ausência de tecido 
tireoidiano. A imuno-histoquímica revelou tratar-se de carcinoma pouco diferenciado, correspondendo a carcinoma insular de tireoide. 
A paciente faleceu 9 dias após a traqueostomia por complicações respiratórias antes do início do tratamento específico proposto. Con-
clusão: Apesar de a maioria dos estudos de carcinoma pouco diferenciado focarem na variante insular, dados sobre comportamento e 
prognóstico ainda são incipientes devido a sua raridade. Descrevemos o caso de paciente com diagnóstico inicial de BNA benigno de 
longa data que evoluiu em poucos meses com comportamento bastante agressivo e letal, recebendo diagnóstico final de carcinoma 
insular de tireoide.

93183 CARCINOMA MEDULAR DE TIREOIDE ASSOCIADO À METÁSTASE OCULAR – APRESENTAÇÃO 
RARA
Saskia Costa de Boer1, Leticia Schwerz Weinert1, Eduardo Coelho Machado1, Jivago da Fonseca Lopes1

1 Universidade Federal de Pelotas (UFPel)

Introdução: O carcinoma medular de tireoide (CMT) está associado a alta morbimortalidade. Apresenta disseminação metastática fre-
quente no diagnóstico, sendo as metástases oculares extremamente raras. Relato de caso: Paciente de 61 anos, portador de carcinoma 
medular de tireoide (CMT), submetido a tireoidectomia em abril de 2018 (pT3N1b), com esvaziamento cervical dos níveis II-VI, 
com todos os linfonodos comprometidos, com reintervenções duas outras vezes para novos esvaziamentos cervicais (fevereiro e maio 
de 2019) nos níveis I-V e com neoplasia observada em todas as reintervenções. Em dezembro de 2019, apresentou massa mediastinal 
e perda visual progressiva, com calcitonina (CT) sérica maior que 1.500 pg/mL, sendo submetido à toracoscopia com biópsia. Em 
ressonância magnética de crânio, apresentou lesão com contornos irregulares no olho esquerdo sugestiva de metástase. Não prosseguiu 
investigação do presente achado devido a dor crônica intratável e dificuldade de acesso a lesão. Discussão: O CMT é uma neoplasia 
maligna das células parafoliculares, correspondendo a 3%-5% das neoplasias malignas da tireoide. Ocorre de forma esporádica, mas 
também está associado a formas herdadas de maneira autossômica dominante e ocorrem como parte de três síndromes – neoplasia 
endócrina múltipla tipo 2A, neoplasia endócrina múltipla tipo 2B e carcinoma medular de tireoide familial. Uma característica marcante 
é a produção de CT, a qual é altamente sensível e específica para o diagnóstico de CMT. Além da CT, o CMT é capaz de produzir 
outras proteínas, como antígeno carcinoembrionário (CEA) e Chromogamina A, ferramentas úteis no diagnóstico e acompanhamen-
to. As metástases geralmente estão presentes no momento do diagnóstico – mais frequentemente nos linfonodos cervicais, seguidos 
pelo fígado, pulmões e ossos. Metástases intraoculares são extremamente raras e de difícil diagnóstico. Referências: – Gajdzis M, et 
al. Intraocular metastasis of medullary thyroid carcinoma investigated by transscleral fine-needle aspiration. A case report and review 
of the literature. Diagnostic Cytopathology. 2018;00:1-5. – Trimboli P, Giovanella L. Serum calcitonin negative medullary thyroid 
carcinoma: A systematic review of the literature. Clinical Chemistry and Laboratory Medicine. 2015;53(10):1507-14. – Wells et al. 
Revised American Thyroid Association Guidelines for the Management of Medullary Thyroid Carcinoma, American Thyroid Associa-
tion. Thyroid. 2015;25(6).
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92928 CARCINOMA MEDULAR DE TIREOIDE FAMILIAR V804M-RET: MUDANÇA FENOTÍPICA COM O 
AVANÇO DE GERAÇÕES
Gabriela Zampieri D’Andrea Ariosa1, Mariana Maldona D‘Amico1, Tania Maira Rodrigues Toreto1, Mariana Maciel 
Borges1, Adriana Rossi Buzzetto1, Wylho Marcos Casagrande1, Célia Regina Nogueira2, Heloisa Cerqueira César 
Esteves Villar1, José Augusto Sgarbi1 
1 Faculdade de Medicina de Marília (Famema). 2 Universidade Estadual Paulista (Unesp)

Introdução: Análise do proto-oncogene RET é uma importante ferramenta para o diagnóstico e prognóstico do carcinoma medular 
de tireoide (CMT). A mutação V804M-RET associa-se mais frequentemente ao carcinoma medular de tireoide familiar (CMTF) e com 
bom prognóstico. No Brasil, o caso mais novo de CMT detectado com essa mutação foi aos 6 anos de idade, sugerindo que possa ser 
rastreada a partir dos 5 anos. Objetivos: Relatar uma família com CMTF V804M-RET em heterozigose e mudança fenotípica com o 
avanço das gerações. Métodos: Avaliação clínica segundo as diretrizes da American Thyroid Association. Realizamos o sequenciamento 
direto de produtos da PCR de toda a região codificadora do RET usando DNA extraído de amostras de sangue total dos pacientes. 
Uma vez identificada a mutação, o éxon-alvo foi sequenciado em todos os pacientes. Resultados: O caso índice é do sexo feminino, 
diagnóstico de CMT aos 40 anos (1994), atualmente com doença metastática de progressão indolente, sem intervenções há 16 anos. 
Treze membros de quatro gerações da família foram avaliados, 9 (64%) foram positivos para a mutação V804M-RET, sendo a maioria 
do sexo feminino (n = 6). A média de idade ao diagnóstico dos casos positivos foi de 24,7 anos (3-43 anos). Com exceção do caso 
índice, os demais membros afetados tinham níveis normais de calcitonina e CEA, e ultrassom de tireoide sem nódulos aparentes e fo-
ram negativos para rastreamento de feocromocitoma e hiperparatireoidismo. Entre os 7 membros submetidos à tireoidectomia total, 
3 já possuíam hiperplasia de células C, nas idades de 19 anos (3ª geração), 4 (4ª geração) e 6 anos (4ª geração). Os demais membros 
operados eram da 2ª geração e nenhum apresentou CMT ou hiperplasia de células C. Não foi observada coexistência de carcinoma 
papilífero de tireoide nessa família. Conclusão: Nosso estudo confirma o bom prognóstico do CMTF V804M-RET, mas sugere 
comprometimento mais precoce em cada geração subsequente. Assim, o rastreamento precoce, antes dos 5 anos de idade, deveria ser 
considerado a partir da 3ª geração.

92931 CARCINOMA MEDULAR DE TIREOIDE NÃO SECRETOR: RELATO DE CASO
Jéssica Medeiros Sales1, Taciana Raquel Silva Sobreira1, Flávia Mesquita de Carvalho1, Luciana Marques de Araujo1 
1 Universidade Federal da Paraíba 

Introdução: A atividade bioquímica do carcinoma medular da tireoide (CMT) inclui a produção de calcitonina (CT) e CEA, que são 
marcadores tumorais sensíveis, relacionados ao tamanho da massa tumoral e usados no diagnóstico, acompanhamento e prognóstico 
da doença. Relatamos o caso de um paciente com diagnóstico de CMT metastático e níveis de CT incompatíveis com a massa tumo-
ral. Relato de caso: Em dezembro de 2015, paciente do sexo masculino, 59 anos, foi submetido a tireoidectomia total por bócio 
multinodular (BMN). Negava história familiar de doenças tireoidianas. Apresentava lesão nodular em região subescapular direita, que 
foi retirada cirurgicamente poucos dias antes da tireoidectomia Análise anatomopatológica evidenciou CMT em ambos os lobos com 
infiltração capsular e margens comprometidas. Imuno-histoquímica da lesão dorsal, disponível somente dois meses após tireoidecto-
mia, revelou presença de metástase cutânea de CMT. Três meses após cirurgia, o paciente apresentava CT de 38,6 pg/mL (VR < 18,2 
pg/mL) e CEA de 10,1 ng/mL (VR até 3 ng/mL), com tomografia de tórax apresentando múltiplos nódulos pulmonares, o maior 
medindo 6 cm. Foram investigadas outras neoplasias que pudessem justificar as lesões anatômicas sem aumento correspondente da cal-
citonina e também realizada dosagem de calcitonina com diluição para afastar efeito gancho. No seguimento, manteve níveis baixos de 
calcitonina (CT 28,8) e ausência de qualquer sintomatologia. Em julho de 2017, por indicação da oncologia, iniciou tratamento com 
vandetanibe em virtude do surgimento de nova lesão em parede abdominal e lesão osteolítica em asa de ilíaco esquerdo. Na ocasião, 
tinha CT de 44 pg/mL, não respondeu ao tratamento sistêmico com redução das dimensões das lesões, porém apresentou queda dos 
níveis de calcitonina e CEA para indetectáveis. Atualmente segue em acompanhamento conjunto com a oncologia e endocrinologia, 
sem sintomas, entretanto no último seguimento foi constatado o surgimento de nova lesão em ossos do crânio. Conclusão: O CMT 
não secretor é bastante raro e se caracteriza pela secreção ausente ou em quantidades inadequadas de CT e CEA. Em uma série alemã 
com 839 casos de CMTs esporádicos, apenas 7 casos não secretores foram identificados. A fisiopatologia ainda não é bem compre-
endida. Uma explicação é a possibilidade de interferências no ensaio de CT. Mecanismos alterados de secreção celular e produção de 
precursores aberrantes da CT também são hipóteses aventadas. 
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92717 CARCINOMA PAPILÍFERO VARIANTE FOLICULAR DE TIREOIDE COM METÁSTASE PARA ARCO 
COSTAL: RELATO DE CASO
Isabella Siste de Almeida Aoki1, Dilma Mariko Moreira Morita2, Gilson Barreto3, Alejandro Enzo Cassone4,  
Nilton Massuki Hanaoka2, Roberto Bernardo Santos5

1 Pontifícia Universidade Católica de Campinas (PUC-Campinas). 2 Dimen – Medicina Nuclear. 3 Departamento de Cirurgia e 
Pescoço, Universidade Estadual de Campinas (Unicamp). 4 Departamento de Ortopedia do Centro Médico de Campinas.  
5 Serviço e Disciplina de Endocrinologia, PUC-Campinas

Introdução: A ocorrência de metástases a distância nos carcinomas papilíferos da tireoide (CPT) é rara, e a incidência de metástases 
ósseas nesse subtipo histológico situa-se entre 1%-7%. Relato de caso: Mulher, 59 anos, encaminhada para avaliação por apresentar 
alteração de TSH (TSH: 5,7 µUI/mL), sendo solicitada US, que mostrou a presença de múltiplos nódulos: 1,5 x 0,9 cm em lobo 
direito, além de 3,0 x 1,8 cm e 1,8 x 1,4 cm em lobo esquerdo, com aumento de volume tireoidiano (29 cm3). A PAAF teve como 
resultado categoria diagnóstica Bethesda III. Encaminhada para tireoidectomia total, sem esvaziamento ganglionar, com resultado ana-
tomopatológico de carcinoma papilífero, variante folicular de tireoide (CPVFT), bilateralmente, não encapsulado, bem diferenciado, 
medindo o maior 1 cm, localizado no lobo direito, e o menor 0,3 cm, localizado no lobo esquerdo, com ausência de invasão vascular 
e de extensão extratireoidiana. Foi introduzida levotiroxina 150 µg. Retornou após 60 dias com Tg 781 ng/mL e anti-Tg negativo 
(<20 UI/mL). Solicitada pesquisa de corpo inteiro (PCI), que evidenciou tecido iodocaptante em região cervical anterior e alta pro-
babilidade de metástase iodocaptante na topografia da base do hemitórax esquerdo. O resultado da Tg estimulada foi de 1.607 ng/
mL e o do anti-Tg, <20 UI/mL. A cintilografia óssea evidenciou área de aumento de remodelação óssea do 5º  arco costal esquerdo, 
que, associado à PCI, favorecia lesão óssea secundária à patologia de base. A TC de tórax revelou lesão lítica expansiva com destruição 
da cortical no 5º arco costal esquerdo. Encaminhada para ressecção do foco metastático, foi confirmada metástase de CPVFT. Foi 
submetida à terapia com 131I; a PCI pós-terapia evidenciou extração do agente pelo tecido remanescente na região cervical anterior e 
áreas de discreta captação em hemitórax esquerdo e na região posterior do hemitórax direito. Na ocasião, os valores encontrados de Tg 
estimulada e de anti-Tg foram de 48,10 ng/mL e <20 UI/mL, respectivamente. A US cervical mostrava presença de nódulo em loja 
tireoidiana direita medindo 0,9 x 0,5 cm. Após 6 meses da radioiodoterapia, foram constatados Tg 2,37 ng/mL, anti-Tg < 20 UI/
mL e TSH 0,1 µUI/mL, na vigência de 175 µg/dia de levotiroxina. Conclusão: A ocorrência de metástases originadas de CPVFT é 
incomum, principalmente quando há acometimento de órgãos a distância. Diagnosticar precocemente complicações raras e instituir 
tratamento rapidamente aumenta a chance de cura e sobrevida do paciente.

93247 CLINICAL CHARACTERIZATION OF PATIENTS WITH METASTATIC MEDULLARY THYROID 
CANCER
Evelin Cavalcante Farias1, Luciana Audi Castroneves1, Fernanda de Azevedo Correa1, Rafael Loch Batista1, Eduardo 
Henrique Rodrigues Ferreira1, Ricardo Freitas1, Ana Hoff1

1 Instituto do Câncer do Estado de São Paulo (Icesp)

Background: Medullary thyroid cancer (MTC) accounts for 2%-5% of thyroid malignancies. Complete surgical resection of disease 
confined to the neck is the only curative treatment. Others treatments including external-beam radiotherapy and treatment with tyro-
sine kinase inhibitors (TKI) are less effective and patients with metastases eventually die from the disease. Identification of prognostic 
factors associated with mortality could allow proper timing of treatment. Objectives: Understand clinical presentation of metastatic 
MTC (mMTC) and identify prognostic factors associated with development of metastases, response to therapy and mortality. Meth-
ods: Retrospective analysis of patients with MTC treated at Icesp/USP from 2010-2018. Sixteen five (26%) of 247 patients had 
mMTC. The cohort was divided into 2 groups according to the absence (Group A) or presence (Group B) of metastases at diagnosis 
(dx). Results: Sixty-five out of 247 patients with MTC developed or presented with metastatic disease. The median age at dx was 40 
years, 69% with sporadic and 31% with hereditary MTC. Staging at dx was: I and II (3%), III (18%), IVa (27%) and IVc (49%). Median 
calcitonin (CT) and CEA levels within 1 year of surgery were 3.533 pg/mL and 15.5 ng/mL, respectively. Sites of metastases included 
liver (73%), lung (66%), bone (57%) and mediastinal lymph nodes (57%). Median follow-up was 64 months in Group A and 62 months 
in Group B. The median time to development of metastases in Group A was 7.7 years. In group A, the mean tumor size was 2.2cm and 
in the group B was 3.5 cm (p = 0.053). The mean CT at the time of dx of metastases was 211 pg/mL in group A and 5,769 pg/mL in 
group B (p = 0.014). TKI was used in 31% in Group A and 41% in Group B; the median time to start TKI was 65 months (Group A) 
and 21 months (Group B). The duration of TKI treatment was 20 months (Group A) and 23 months (Group B). Deaths occurred in 
34% of Group A and in 47% of Group B. The median survival was 26 years in group A (13.7-38.3) and 20 (0-42.4) years in group B 
(p = 0.007). Conclusions: mMTC is a chronic disease associated with prolonged survival. Despite longer survival of group A, mortal-
ity is similar in both groups raising the question whether earlier systemic treatment or adjuvant treatment of high risk patients could 
reduce mortality. Preliminary analysis suggests that tumor size and extrathyroidal extension could be important prognostic factors for 
development of metastasis.
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93241 CLINICOPATHOLOGIC AND TREATMENT CHARACTERISTICS OF THYROID CANCER IN 
PATIENTS WITH ASSOCIATED BREAST CANCER
Matheus Wohlfahrt Baumgarten1, Rafael Selbach Scheffel1, Carla Brauner Blom1, Ana Luiza Maia1 
1 Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS)

Introduction: Differentiated thyroid carcinoma (DTC) is a frequently diagnosed as a second primary malignancy (SPM) in breast 
cancer (BC) survivors, and vice-versa. Objective: The purpose of this study was to evaluate the clinicopathologic and treatment char-
acteristics of DTC in patients who also developed BC, aiming to search for possible differences in prognosis. Methods: A retrospective 
study was conducted in a cohort of DTC patients followed at a single tertiary referral center. Patients were divided in two groups: those 
diagnosed with DTC alone and those with associated breast cancer. The clinicopathologic and treatment characteristics of these groups 
were then compared. Results: In our cohort, 30 (3%) of all DTC patients had also BC. Comparison between both groups showed 
that the patients with DTC alone were younger at the time of diagnosis (46.6 vs 50.3 years; P = 0.044). No differences were found 
regarding the mean tumor size, LN and distant metastasis or even in recurrence risk, evaluated in DTC using the American Thyroid 
Association (ATA) stratified risk. Multifocality and multicentricity were also similar in both groups. In addition, the TNM stage showed 
a higher occurrence of patients in stages II and IV in the TC-BC group, but this difference was not statistically significant. Conclu-
sions: We observed high prevalence of BC in patients with DTC. Also, patients diagnosed with ordinary TC were young at the time 
of diagnosis.

93227 COEXISTÊNCIA DE CARCINOMA PAPILÍFERO EM TIREOIDE ECTÓPICA SUBLINGUAL E 
MICROCARCINOMA EM TIREOIDE: RELATO DE CASO
Bruna Cunha Aires1, Adriana Seixas Costalonga1, Fernanda Aguiar da Cruz Urzeda1, Nayara Karoline de Sousa Sá1, 
Yasmine Alencar Oliveira1, Tamilis Fonteles Lira1, Mariana Paiva Braga Martins1, Gabriely Almeida Sousa1, Patricia 
Oliveira Cavalcante2

1 Universidade Federal do Maranhão. 2 Universidade de Pernambuco

Introdução: A ectopia de tireoide é uma condição rara definida pela presença de qualquer tecido tireoidiano fora da sua topografia 
habitual e resultante de uma falha na migração da glândula durante o período embrionário. Em 70% a 90% dos pacientes, esse é o único 
tecido tireoidiano presente. A variante sublingual é uma apresentação incomum que corresponde a menos de 10% dos casos e, embora 
raramente, pode malignizar. Nessa situação, TC, USG com Doppler, RM e cintilografia da tireoide são métodos que contribuem para 
localizar o tecido ectópico e melhorar a avaliação pré-operatória. A PAAF, por sua vez, tem grande importância para descartar malig-
nidade. Relato de caso: Paciente de sexo feminino, 34 anos, apresenta massa submandibular, dolorosa à palpação, com evolução de 
aproximadamente 4 meses. Realizada USG cervical que revelou nódulo sólido hipoecogênico de conteúdo hiperecogênico em região 
cervical anterior direita (nível IB), medindo 2,6 x 1,5 cm. Realizada 2 PAAFs, com amostra não diagnóstica. Biópsia excisional revelou 
lesão epitelial papilífera com ausência de tecido linfoide. Estudo imuno-histoquímico revelou expressão para citoceratina 7, TTF1, 
PAX8 e tireoglobulina, indicando diagnóstico de carcinoma papilífero de tireoide, sugerindo origem em parênquima tireoidiano ectó-
pico. Submetida a novo procedimento cirúrgico com tireoidectomia total e linfadenectomia cervical, e o anatomopatológico revelou 
microcarcinoma papilífero de tireoide, variante clássica, de 0,4 cm, localizado em istmo, margens livres, ausência de invasão vascular 
ou linfática ou em linfonodos ressecados. O tumor de istmo apresentava padrão semelhante ao da biópsia cervical prévia, porém quase 
totalmente calcificado. O tratamento foi complementado com radiodoterapia e posterior uso de levotiroxina. Conclusão: O presente 
trabalho descreveu o caso de um carcinoma papilífero em tireoide ectópica sublingual associado a microcarcinoma oculto em tireoide 
ortotópica, ressaltando a importância de uma combinação de métodos diagnósticos na presença de massa cervical. Devido à raridade 
dessa condição, ainda não há um consenso na literatura sobre a terapêutica, mas recomenda-se que a primeira abordagem deva ser 
cirúrgica e complementada com radiodoterapia, dependendo da extensão da lesão, idade do paciente, estadiamento da doença, sinto-
matologia, localização, estado funcional da tireoide e risco cirúrgico.
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92935 COMPARAÇÃO ENTRE A CLASSIFICAÇÃO DA AMERICAN THYROID ASSOCIATION E AMERICAN 
COLLEGE OF RADIOLOGY – THYROID IMAGING, REPORTING AND DATA SYSTEM PARA PREDIÇÃO DE 
RISCO DE MALIGNIDADE DE NÓDULOS TIREOIDIANOS: AVALIAÇÃO DE UM CENTRO TERCIÁRIO
Marina Nogueira de Andrade1, Natália Marçal Coelho1, Camilla Magalhães Oliveira Amaral1, Maria Carolina 
Barbosa Álvares1, Maria Regina Calsolari Pereira de Souza1, Flávia Coimbra Pontes Maia1

1 Hospital Santa Casa de Belo Horizonte

Introdução: Desde 2009, vêm sendo propostos vários sistemas de estratificação de risco dos nódulos tireoidianos por meio de ca-
racterísticas ultrassonográficas, buscando identificar aqueles nódulos que devem ser submetidos a punção aspirativa por agulha fina 
(PAAF), entre eles o proposto pela American Thyroid Association (ATA) e o Thyroid Imaging, Reporting and Data System (TIRADS) 
desenvolvido pelo American College of Radiology (ACR). Objetivo: Comparar os sistemas da ATA e ACR TIRADS na capacidade de 
predizer o risco de malignidade dos nódulos detectados ao ultrassom de pacientes do serviço de endocrinologia do Hospital Santa Casa 
de Belo Horizonte, baseado no resultado do exame citopatológico obtido por PAAF, e, assim, avaliar qual deles melhor se adequa ao 
perfil desses pacientes. Métodos: Foram analisados os prontuários de pacientes acompanhados no ambulatório de Endocrinologia da 
SCBH submetidos a PAAF no período de janeiro de 2018 a outubro de 2019. Foram considerados benignos nódulos com citologia 
Bethesda II e malignos aqueles Bethesda V e VI. Para comparação, as categorias da ATA e TIRADS foram agrupadas em 4 grupos. 
Pelo TIRADS, os nódulos TIRADS 1, 2 e 3 foram considerados como de baixa suspeita de malignidade e TIRADS 4 e 5 aqueles mais 
suspeitos. Já pela ATA, os nódulos benignos – 1, com muito baixa – 2 e baixa suspeição – 3 foram considerados pouco suspeitos e os 
com suspeita intermediária – 4 e alta – 5 aqueles de maior risco. Os nódulos não classificáveis pela ATA – 6 foram incluídos no grupo 
de maior suspeita. O grupo TIRADS 1-3 foi comparado ao ATA 1-3 e o TIRADS 4-5 comparado ao ATA 4-6. Resultados: Dos 530 
nódulos selecionados, 162 foram considerados benignos e 7 malignos. A sensibilidade e a VPN foram 100% para as duas classificações. 
Quanto a especificidade, acurácia e VPP, os valores foram, respectivamente, 50,6%, 52,6% e 8,1% para a ATA e 48,7%, 50,9% e 7,7% 
para o ACR TIRADS. O TIRADS poderia ter evitado 44,4% das punções, enquanto a ATA poderia ter evitado apenas 12,3%, com a 
diferença entre os métodos de 32,10% (p < 0,001). Conclusão: Os dois sistemas estudados são plausíveis para aplicação clínica e têm 
excelente valor preditivo negativo para a seleção de nódulos com indicação de PAAF, ou seja, são muito eficazes para excluir malignida-
de. Entretanto, considerando-se nosso perfil de pacientes, o alto custo do exame para o SUS e acurácia dos sistemas, além das possíveis 
consequências da PAAF, o sistema ACR TIRADS teve melhor resultado.

93214 DADOS CLÍNICOS E LABORATORIAIS DE PACIENTES SUBMETIDOS A TIREOIDECTOMIA TOTAL 
POR DOENÇA BENIGNA DA TIREOIDE
Lara Judith Cabral Miranda1, Debora Lucia Seguro Danilovic1, Felipe Augusto Brasileiro Vanderlei1, Nicolau Lima 
Neto1, Rosalinda Yosie Asato Camargo1, Suemi Marui1 
1 Unidade de Tireoide, Disciplina de Endocrinologia, Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo 
(HCFMUSP). 1 Disciplina de Cirurgia Cabeça e Pescoço, HCFMUSP

Introdução: Tireoidectomia total (TT) é o tratamento de escolha para pacientes com bócio volumoso, associado a desvio de traqueia 
ou na presença de componente mergulhante. A etiologia mais frequente é bócio multinodular e raramente a tireoidectomia é indicada 
para doenças autoimunes da tireoide (DAIT), como tireoidite de Hashimoto e doença de Graves. Objetivo: Avaliar as características 
clínico-laboratoriais de pacientes submetidos a TT por doença benigna da tireoide em um único centro universitário. Métodos: Avalia-
mos, de 2011 até 2019, 312 pacientes que foram submetidos a TT em nosso serviço. Tamanho do bócio foi determinado por ultras-
sonografia de rotina. A presença de desvio de traqueia e componente mergulhante foi vista por RX de tórax ou tomografia. A avaliação 
de função tireoidiana e autoimunidade foi determinada usando kits comerciais. Hipertireoidismo e hipotireoidismo foram definidos de 
acordo com os valores de referência: TSH 0,27-4,2 mUI/L e T4 livre 0,9-1,8 ng/mL. Antitireoperoxidase (ATPO) e antirreceptor 
de TSH (TRAb) foram considerados positivos quando > 9 IU/mL e > 1,75 IU/L, respectivamente. Os achados anatomopatológicos 
foram levantados em prontuário. Consideramos achado incidental de carcinoma de tireoide quando identificado carcinoma papilífero < 
1 cm. Doença autoimune da tireoide foi considerada em pacientes com ATPO e/ou TRAb positivos. Resultados: De um total de 312 
pacientes submetidos a TT (278 mulheres), com idade média de 73 ± 13 anos (de 30 a 83 anos, mediana de 60 anos), 65 pacientes 
foram diagnosticados com DAIT (grupo 1), nos quais se identificaram 5 microcarcinomas (7,7%). Entre os 247 pacientes com bócio 
(grupo 2), 28 apresentaram microcarcinomas (11,3%). Não observamos diferença significativa entre os grupos com relação a sexo, 
idade, volume tireoidiano e concentrações de TSH. No grupo 2, hiper e hipotireoidismo subclínico foram diagnosticados em 11,3% 
e 1,6%, respectivamente. Identificamos associação entre a presença de desvio de traqueia e componente mergulhante com volume 
tireoidiano (p < 0,0001). Houve correlação positiva e significativa entre o volume tireoidiano determinado por ultrassonografia e peso 
tireoidiano cirúrgico (r0,889, p < 0,001). Conclusão: Achado incidental de microcarcinoma papilífero é frequente em pacientes sub-
metidos a TT por doença benigna, tanto em bócio multinodular quanto DAIT.
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93231 DIVERGÊNCIA ENTRE HISTOLOGIA DE CARCINOMA PRIMÁRIO DE TIREOIDE E LESÃO ÓSSEA 
METASTÁTICA: RELATO DE CASO
Nayara Karoline de Sousa Sá1, Bruna Cunha Aires1, Yasmine Alencar Oliveira1, Lara Neida Sá Viana1, Mariana 
Paiva Braga Martins1, Gabriely Almeida Sousa1, Tamilis Fonteles Lira1, Patrícia Oliveira Cavalcante2, Adriana Seixas 
Costalonga1, Fernanda Aguiar da Cruz Urzeda1

1 Universidade Federal do Maranhão. 2 Universidade de Pernambuco

Introdução: Carcinomas bem diferenciados de tireoide são as neoplasias endócrinas mais comuns, sendo os subtipos papilífero e fo-
licular responsáveis por 90% dos casos. Normalmente a disseminação é linfática e progride para os linfonodos regionais do pescoço. 
Metástases a distância são incomuns (menos de 10% dos pacientes) e, quando ocorrem, as ósseas em coluna vertebral e região pélvica 
são mais comumente encontradas, com prevalência maior em mulheres na sexta e sétima décadas de vida. Relato do caso: Paciente 
do sexo feminino, 64 anos, com dor em região de quadril à direita com piora à deambulação. Radiografia detectou lesão lítica em 
região supra-acetabular direita. Diante de provável foco neoplásico secundário, foi submetida a PET/CT, que revelou lesões osteolíti-
cas hipermetabólicas em C6, T7, T8, T10, ilíaco direito, além de lesão nodular em lobo tireoidiano direito. Ultrassonografia cervical 
revelou nódulo sólido de 2,6 x 1,1 x 1,7 cm. Biópsia incisional em lesão de quadril revelou carcinoma folicular de tireoide metastático. 
Estudo imuno-histoquímico com positividade para TTF-1 e tireoglobulina confirmou a tireoide como sítio primário de disseminação. 
A paciente foi submetida à tireoidectomia total e linfadenectomia cervical, e o anatomopatológico revelou carcinoma papilífero variante 
folicular, encapsulado, localizado em lobo tireoidiano direito, de 2,8 x 1,7 x 1,4 cm, com invasão capsular focal, ausência de invasão vas-
cular e/ou angiolinfática ou extensão extratireoidiana e margens cirúrgicas livres. Ausência de metástase em 5 linfonodos examinados 
de nível 6 à direita e à esquerda. Diante de divergência de resultados, solicitou-se revisão de lâminas, que confirmou o padrão papilífero 
com variante folicular da lesão tireoidiana. Após a cirurgia, foi realizada terapia ablativa com iodo radioativo e supressão de TSH com 
levotiroxina. Conclusão: Abordou-se um caso incomum de carcinoma papilífero de tireoide, cujo diagnóstico inicial foi folicular com 
metástase óssea. A literatura aborda a frequência com que lesões papilíferas se apresentam com áreas de padrão papilífero misturadas às 
de padrão folicular. Se o achado inicial é um nódulo à palpação cervical, US, dosagem de hormônios tireoidianos, cintilografia e PAAF 
são os métodos mais utilizados para esclarecimento. Contudo, a propedêutica neste caso diferenciou-se em razão de o sintoma inicial 
não ser em região cervical. Isso demonstra o prognóstico não favorável, pela metástase a distância, agressividade e idade da paciente.

93033 EFFECTS OF MULTIKINASE INHIBITORS TREATMENT ON LEVOTHYROXINE REPLACEMENT 
THERAPY IN THYROID CANCER PATIENTS
Graziela Cristine Goerck1, Carla Fernanda Nava2, Marta Amaro da Silveira Duval2, André B. Zanella2, José Miguel 
Dora2, Ana Luiza Maia2, Rafael Selbach Scheffel3 
1 Department of Pharmacology, Instituto de Ciências Básicas da Saúde, Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRS), Porto 
Alegre, RS, Brazil. 2 Thyroid Unit, Hospital de Clínicas de Porto Alegre, Medical School, UFRS, Porto Alegre, RS, Brazil. 3 Thyroid Unit, Hospital 
de Clínicas de Porto Alegre, Medical School, UFRS, Porto Alegre, RS, Brazil; Department of Pharmacology, Instituto de Ciências Básicas 
da Saúde, UFRS, Porto Alegre, RS, Brazil

Introduction: Multikinase inhibitors (MKI) have been used to treat advanced thyroid cancer (TC). In patients receiving levothyroxine 
replacement therapy, MKI may increase the need for thyroid hormone. Objective: To investigate the effects of MKI on thyroid replace-
ment therapy in a cohort of TC patients. Methodology: Patients with TC using MKI followed in a referral center were included. For 
those patients with differentiated thyroid cancer (DTC), the goal of TSH was < 0.1 mIU/mL and for those with medullary thyroid 
cancer (MTC), the normal range of TSH values (0.35-4.9 mIU/mL). Initial levothyroxine dose was calculated considering the patient 
weight (mcg/kg) and adjusted to reach these goals. The dose of levothyroxine before the start of MKI was considered the basal dose 
and the maximal dose during the MKI use was the maximal dose. Results: 26 patients were included, 11 (42.3%) with DTC and 15 
(57.7%) with MTC. First-line MKI treatment for DTC was sorafenib and for MTC was vandetanib. The mean duration of MKI‘s use 
was 21 months (P25-75 11-49) and all patients had at least one side effect, being the most common skin reactions (80.7%). After a 
median of 12 months (P25-75 8-20) of MKI‘s use, 85% (n = 22) needed increases on the levothyroxine replacement dose with a me-
dian dose increase of 38% (P25-75 18-57). Risk factors for more prominent elevation in levothyroxine dose were younger age, longer 
use of MKI treatment and more sites of distant metastasis. Conclusion: The majority of TC patients using MKI need increases in the 
levothyroxine replacement dose. The monitoring should be done carefully with more frequents TSH dosages in those patients with 
younger age, longer time on MKI and more extensive disease.
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92946 FAMILIAL VERSUS SPORADIC NON-MEDULLARY THYROID CANCER: INITIAL CLINICAL 
PRESENTATION IS STILL ON DEBATE
Fabíola Yukiko Miasaki1, Hans Graf1, Teresa Cristina Santos Cavalcanti2, Edna Teruko Kimura3, Peter Andreas Kopp4, 
Gisah Amaral de Carvalho1

1 Endocrine Division (SEMPR), Department of Internal Medicine, Federal University of Paraná (UFPR), Curitiba, Brazil. 2 Department of 
Pathology, UFPR, Curitiba, Brazil. 3 Department of Cell and Developmental Biology, Institute of Biomedical Sciences, University of São 
Paulo, São Paulo, Brazil. 4 Division of Endocrinology, Diabetes and Metabolism, Centre Hospitalier Universitaire Vaudois, University of 
Lausanne, Lausanne, Switzerland; Division of Endocrinology, Metabolism and Molecular Medicine, Feinberg School of Medicine, 
Northwestern University

Introduction: FNMTC (familial non-medullary thyroid cancer) occurs when two or more first-degree relatives are affected by non-
medullary thyroid cancer. Controversies about its biological behavior remain in the literature. Objectives: We aimed to compare FN-
MTC versus SNMTC (sporadic non-medullary thyroid cancer) and elucidate if its presentation differs from SNMTC in our population. 
Methods: We analyzed 119 SNMTC and 39 FNMTC patients. We compared the patients characteristics (age, sex, type of health insur-
ance, type of surgery and time of follow-up), histopathological features (type, tumor size, capsule invasion, angiolymphatic invasion, 
perineural invasion, and extra-thyroid extension), the presence of lymph node metastasis, and distant metastasis at the diagnosis, and 
recurrence and final response to therapy reclassification. Results: 56% of FNMTC cases have 2 or more relatives with NMTC (non-
medullary thyroid cancer); i.e., their families have 3 or more affected members. And 27 (67%) have a parental-child relationship. When 
comparing FNMTC versus SNMTC, FNMTC patients were significantly younger (p < 0.05) and were submitted to the surgery more 
recently than SNMTC. No differences in the sex, type of surgery and type of tumors were founded between the groups. Tumor size was 
smaller in the FNMTC group, but it was not significant (p = 0.084). We did not found differences in multicentricity, capsule invasion, 
angiolymphatic, or perineural invasion neither. Interestingly, we observed more lymph node disease at the diagnosis in the FNMTC 
than in the SNMTC group (46,2% x 21.8%, p < 0.05%), even though no differences in the distant metastasis were observed. We did 
not find any difference in the long-term outcome: the response to therapy reclassification was similar in both groups. Conclusions: 
Even though we cannot exclude ascertainment bias for the younger age in the FNMTC group, our results support the idea that familial 
non-medullary thyroid cancer tends to be more aggressive than sporadic thyroid cancer. Therefore, they must be carefully evaluated 
with cervical ultrasound for surgical planning. On the other hand, similar results in the follow-up do not suggest the necessity of a dif-
ferent/aggressive therapy in this group of patients. Nonetheless, a bigger sample of patients is necessary to confirm this outcome result.

93038 IMPACT OF THE USE OF AMERICAN COLLEGE OF RADIOLOGY TIRADS ON THYROID FINE-
NEEDLE ASPIRATION PERFORMANCE
Débora L. Strieder1, Ana P. Cristo1, André B. Zanella1, Carlo S. Faccin1, Mauricio Farenzena1, Márcia S. Graudenz1, José 
Miguel Dora1, Ana Luiza Maia1, Rafael Selbach Scheffel1 

1 Thyroid Unit, Hospital de Clínicas de Porto Alegre, Medical School, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, RS, Brazil

Introduction: The American College of Radiology Thyroid Imaging Reporting and Data System (TIRADS) is a sonographic risk-
stratification system being proposed as “rule-out” test that can identify nodules that do not require fine-needle aspiration (FNA). Ob-
jectives: To evaluate the impact of TIRADS on thyroid FNA performance. Methods: Prospective cohort in a single academic referral 
center. All patients with thyroid nodules who underwent FNA, between 2012 and 2019 were included. TIRADS data were extracted 
from radiological medical records. The malignancy rates were defined based on cytological (Bethesda V and VI) and/or anatomo-
pathological cell block results. Results: A total of 929 patients (1,043 nodules) were included, 88% female, mean age of 56 ± 18.5 
years. The TIRADS classification was as follows: 13 TIRADS 1, 524 TIRADS 2, 273 TIRADS 3, 148 TIRADS 4 and 85 TIRADS 5. 
Accordingly TIRADS FNA criteria, 314 (30%) nodules should have undergone FNA. Of them, 157 (50%) were classified as benign, 
45 (14.3%) as undetermined and 51 (16.2%) as malignant. Of the remaining 729 nodules that did not meet FNA criteria, 17 (2.3%) 
were classified as malignant. Of them, 4 cases were classified as TIRADS 2, 5 as TIRADS 3 and 8 as TIRADS 4. According to TIRADS 
recommendations, follow up would be suggested for all patients but 9 patients classified as TIRADS 2 and/or with nodules < 1 cm. 
Conclusion: TIRADS use allows significant decrease in the number and increase the diagnostic accuracy of FNA. Further evaluation 
of additional criteria might add to the improvement of false negative rates.
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93030 IMPACTO NA SOBREVIDA EM PACIENTE COM CARCINOMA MEDULAR DE TIREOIDE COM 
TERAPIA SISTÊMICA SEQUENCIAL
Eduardo Henrique Rodrigues Ferreira1, Evelin Cavalcante Farias1,  Luciana Audi de Castro Neves1, Felipe Santa Rosa 
Roitberg2, Ricardo Miguel Costa de Freitas3, Marcos Roberto Tavares4, Felipe Augusto Brasileiro Vanderlei4,  
Ana Amélia Fialho de Oliveira Hoff1

1 Unidade de Tireoide, Instituto de Câncer de São Paulo, Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (FMUSP). 2 Grupo 
de Tumores Torácicos e de Cabeça e Pescoço, Instituto de Câncer de São Paulo, FMUSP. 3 Departamento de Radiologia, Instituto de 
Câncer de São Paulo, FMUSP. 4 Disciplina de Cirurgia de Cabeça e Pescoço, Hospital das Clínicas, FMUSP

Introdução: O carcinoma medular de tireoide (CMT) representa 2%-4% dos tumores malignos da tireoide e ocorre esporadicamente 
em cerca de 75% dos casos e como parte da NEM 2 no restante. A tireoidectomia total com linfadenectomia resulta em cura bioquí-
mica em apenas 40% dos casos. Pacientes com metástase regional ou a distância no diagnóstico apresentam sobrevida de 75,5% e 40%, 
respectivamente. O advento da terapia-alvo com inibidores de tirosina quinase (TKIs) revolucionou o tratamento medicamentoso do 
CMT irressecável. Cabozantinibe e vandetanibe são aprovados para o tratamento do CMT em progressão ou sintomático, levam à 
regressão da doença um uma significativa proporção de pacientes, com ganho expressivo em sobrevida livre de progressão. Sorafenibe, 
sunitinibe e lenvatinibe também são opções. Caso clínico: Homem, 29 anos, apresentou-se aos 15 anos com linfonodomegalia cer-
vical, biópsia de linfonodo em nível III compatível com CMT, metanefrinas e catecolaminas urinárias negativas, análise do RET sem 
mutações, calcitonina 3.638 pg/mL (<10 pg/mL), TC de tórax com micronódulos pulmonares de até 4 mm bilateral. Submetido a 
tireoidectomia total com esvaziamento central e lateral em 06/2007, AP: CMT, multicêntrico, com nódulos em 1/3 superior de LE 
medindo de 0,3 até 0,6 cm, com invasão vascular e metástases em 14 linfonodos-nível II E (3/36), III E (2/4), IV E (3/9), nível 
VI central (6/11), T1N1B. Em 08/2008, foi submetido a dissecção de linfonodos em nível II-VI (II-V + VI): 1/15. Em 01/2011, 
evoluiu com progressão de doença (PD) pulmonar, com doubling time de calcitonina de 5 meses/CEA de 9 meses, sendo iniciado 
cabozantinibe, com resposta parcial, redução de volume de doença de 42% pelo RECIST 1.0; permaneceu em uso de cabozantinibe 
por 45 meses, sendo suspenso em 10/2014 por PD óssea e pulmonar. Realizada radioterapia externa em lesão mediastinal e em 8º arco 
costal E. Em 04/2015, foi iniciado vandetanibe, com resposta parcial, mantido por 40 meses. Em 08/2018, foi suspenso vandetanibe e 
iniciado sorafenibe devido a nova PD, porém sem resposta, mantido por 5 meses, sendo suspenso em 01/2019. Conclusão: Relatamos 
um paciente com sobrevida atual de 14 anos após diagnóstico de CMT metastático para pulmão, com uso sequencial de ITKs por 7,5 
anos (cabozantinibe, vandetanibe e sorafenibe), com resposta parcial prolongada aos 2 primeiros.

93238 INFLUÊNCIA DO SEXO NA MORTALIDADE E RISCO DE RECORRÊNCIA EM PACIENTE COM 
CARCINOMA BEM DIFERENCIADO DE TIREOIDE
Potira Almeida Gurgel de Azevedo1, Barbara Karolyne Pereira Sousa1, Adriano Namo Cury1, Nilza Maria Scalissi1, 
Carolina Ferraz da Silva1, Rosalia Do Prado Padovani1
1 Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo

Introdução: Os carcinomas bem diferenciados de tireoide (CDT) representam a maioria das neoplasias de tireoide. Estudos têm de-
monstrado uma associação entre sexo masculino e estágios mais avançados ao diagnóstico, presença de tumores com maior diâmetro 
médio e maior mortalidade. A explicação para essa diferença entre os sexos é incerta. As possíveis hipóteses são: 1. As mulheres são 
mais frequentemente investigadas para doenças tireoidianas; 2. Diferença comportamental de cada gênero (tendência de os homens 
procurarem auxílio médico mais tardiamente que mulheres) ou 3. CDT ter comportamento mais agressivo no sexo masculino. Obje-
tivo: Avaliar se no CDT há relação entre sexo feminino e masculino com maior risco de recorrência da doença e/ou também maior 
mortalidade. Métodos: Estudo transversal incluindo 716 pacientes com CDT. Identificados por diagnóstico: carcinoma papilífero (N 
= 634) e carcinoma folicular (N = 82), e por sexo: feminino (N = 605) e masculino (N = 111). Foram comparadas entre os sexos as 
características do estadiamento (TNM) e do risco de recorrência de acordo com o 8º American Joint Committee on Cancer (AJCC). 
Resultados: Pôde-se identificar que há relação entre estádio e gênero. Observou-se que, embora a maior prevalência de ambos os sexos 
estejam no estádio I, de forma geral, os homens apresentam maiores concentrações em estádios mais avançados da doença (II, III e IV) 
do que as mulheres, chegando a 6,7 vezes mais chances de apresentarem estádio IV em relação ao estádio I do que o sexo feminino. E 
em relação ao risco de recorrência, embora observada maior concentração (>90%) de ambos os sexos no baixo e intermediário risco, ao 
analisarmos pela ótica de gravidade, os dados mostraram que o sexo masculino possui (74% no tipo histológico papilífero e 160% no 
folicular) mais chances de apresentar alto risco de recorrência da doença em relação ao sexo feminino. Conclusão: Embora de modo 
geral o estádio I seja a apresentação mais prevalente ao diagnóstico dos CDTs, conclui-se que, nos homens, são proporcionalmente 
mais prevalentes estádios mais avançados da doença do que nas mulheres, além de apresentarem uma maior concentração no alto risco 
de recorrência do que o sexo feminino, Esses resultados podem implicar maior mortalidade, considerando uma maior agressividade 
da doença. Isso sugere, então, que o sexo deve ser levado em consideração ao avaliar o prognóstico dos pacientes portadores de CDT.
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93232 LAROTRECTINIB NO CARCINOMA PAPILÍFERO DE TIREOIDE REFRATÁRIO A LENVATINIBE: 
RELATO DE CASO
Evelin Cavalcante Farias1, Luciana Audi Castroneves1, Luana Guimaraes de Sousa1, Flavio Hojaij1, Andrea Aparecida 
Sette1, Ana Hoff1 

1 Oncologia D’Or 

Introdução: As abordagens iniciais para o tratamento do carcinoma diferenciado de tireoide (CDT) consistem em tireoidectomia 
total, terapia de supressão com levotiroxina e radioiodoterapia. Apesar de grande parte desses pacientes cursar com um bom prognós-
tico, sabe-se que um subgrupo manifesta uma forma mais agressiva da doença e necessitará de tratamento sistêmico. Os inibidores 
de tirosina quinase (TKI), incluindo o sorafenibe e o lenvatinibe, são medicações indicadas para a terapia sistêmica desses pacientes 
com doença avançada e/ou metastática. Mais recentemente, a terapia com larotectinib foi aprovada para tumores que mostram raras 
anomalias genéticas chamadas fusões do NRTK (neurotrophic receptor tyrosine kinase). O diagnóstico dessa alteração pode ser realizado 
por meio da imuno-histoquímica ou sequenciamento genético do tumor (NGS). Relato de caso: Paciente, 45 anos, sexo feminino, 
com diagnóstico de carcinoma papilífero clássico de tireoide, multifocal, com invasão traqueal e metástases pulmonares, submetida 
a múltiplos tratamentos. Dentre eles, destaca-se tireoidectomia total realizada em 2010, seguida de dois esvaziamentos cervicais, 4 
radioiodoterapias somando 950 mCi e radioterapia cervical. Após a referida terapêutica e mantida progressão de doença, foi optado 
por início de tratamento sistêmico. Em 2017, realizou tratamento com sorafenibe, sendo substituído por lenvatinibe após 1 ano, pelo 
fato de a paciente apresentar síndrome mão-pé com a primeira medicação. Após 8 meses de tratamento com lenvatinibe, a paciente 
evoluiu com nova progressão de doença associada a piora do estado geral; apresentou quadro de desnutrição, infecções de vias aéreas 
de repetição, necessidade de oxigenioterapia e hospitalizações prolongadas. Diante desse cenário, foi solicitada a análise por imuno-
-histoquímica (IHQ) e por NGS das fusões de NTRK, sendo a fusão de NTRK1 detectada somente por NGS. Com boa tolerância 
após 3 meses de tratamento com larotrectinib, houve resposta estrutural e bioquímica, e melhora do estado geral, sem mais requerer 
oxigenoterapia. Conclusão: Novas descobertas nos mecanismos moleculares implicados no CDT favoreceram o desenvolvimento de 
terapias direcionadas que têm se mostrado como uma alternativa promissora para o tratamento dos pacientes com doença avançada. A 
pesquisa de NTRK deve ser considerada em pacientes com carcinoma papilífero de tireoide progressivo e/ou metastático, especialmen-
te em casos de doença refratária/recorrente.

93059 LESÃO PARIETAL SUGESTIVA DE HEMANGIOPERICITOMA COMO APRESENTAÇÃO INICIAL DO 
CARCINOMA FOLICULAR DE TIREOIDE: RELATO DE CASO
Leonardo Barbi Walter1, Dânia Dolzan Peluso1, Thaís Areias de Oliveira1, Laura Marmitt1, André B. Zanella1

1 Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUC-RS)

Introdução: O carcinoma folicular de tireoide (CFT) é o segundo câncer de tireoide mais comum, geralmente se manifestando como 
um nódulo de tireoide solitário, com pico de apresentação dos 40 aos 60 anos. É mais comum no sexo feminino e tem a história de 
radiação de tireoide na infância como o maior fator de risco associado. Vem apresentando redução da incidência nos últimos anos, ao 
contrário do aumento de incidência do câncer papilar. A disseminação hematogênica ocorre em até 25% dos casos, tipicamente com 
metástases ósseas (líticas) e pulmonares, e menos frequentemente no sistema nervoso central, fígado, bexiga e pele. Metástases em 
crânio são raras, ocorrendo em 0,53% a 5,8% dos casos. Relato do caso: R. F. T., sexo feminino, 57 anos, foi encaminhada para a 
neurocirurgia por lesão palpável em região parieto-occipital direita com crescimento progressivo há 6 meses. Ressonância magnética 
revelou volumosa lesão expansiva osteolítica bem delimitada em osso parietal direito, com componente intra e extracraniano, medindo 
4,7 x 4,3 x 3,4 cm, sugestiva de hemangiopericitoma. A paciente foi submetida à remoção completa da lesão, cujos laudos anatomo-
patológico (AP) e imuno-histoquímico (IHQ) foram conclusivos de metástase de CFT. Em posterior avaliação com a endocrinologia, 
ecografia de tireoide mostrou nódulo no lobo esquerdo da tireoide, TIRADS 5 medindo 2,1 cm. A paciente foi submetida à tireoi-
dectomia total, cujo resultado de AP e IHQ confirmou CFT, com invasão capsular, sem extensão extratireoidiana, invasão angiolinfá-
tica ou perineural. Tomografia de pulmão revelou inúmeros micronódulos parenquimatosos bilaterais, randômicos, com até 0,6 cm, 
compatíveis com implantes secundários. A paciente foi classificada como alto risco pelo TNM8, recebendo dose de radioablação de 
150 mCi de iodo, com exames pré-dose de tireoglobulina 1.330 ng/ml e antitireoglobulina 7,1 U/mL (VR: <4 UI/mL) e TSH de 
63,025 um/L. Rastreamento corporal total pós-dose com captação em região cervical anterior, frontoparietotemporal do crânio e em 
ambos os pulmões. Conclusão: Com este relato, compartilhamos o manejo dessa rara apresentação do carcinoma folicular de tireoide, 
muitas vezes representando uma armadilha diagnóstica, e cuja abordagem exige tratamento multidisciplinar inicial agressivo, por meio 
da ressecção cirúrgica completa das metástases distantes sempre que possível, iodoterapia, terapia supressiva com levotiroxina e eventual 
uso de inibidor de tirosina quinase.
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93211 MASSA TIREOIDIANA RAPIDAMENTE PROGRESSIVA: RELATO DE CASO
Diana Mayumi Nii1, Marcelo Coradin1, Fernanda Bolfi1, Mariana Riello Gomes Iessi1,  Rodrigo Rosa Giampietro1, 
Adriano Francisco de Marchi Júnior1, Renata Giacomini Occhiuto Ferreira Leite1, Jose Vicente Tagliarini1, Emanuel 
Celicce Castilho1, Mariângela de Alencar Marques1, Gláucia Maria Ferreira da Silva Mazeto1

1 Faculdade de Medicina de Botucatu, Universidade Estadual Paulista (Unesp)

Introdução: Os nódulos tireoidianos são frequentes e, na maioria dos casos, benignos. Porém, lesões que crescem rapidamente, 
constituindo-se em verdadeiras massas que ocupam toda a glândula e particularmente aquelas que cursam com queixas compressivas, 
despertam preocupação quanto à possibilidade de tumores mais agressivos. Apresentamos o caso de paciente com massa tireoidiana de 
crescimento rápido que foi inicialmente diagnosticada como carcinoma anaplásico. Relato do caso: Paciente do sexo masculino, 69 
anos, procurou atendimento médico por causa de queixa de massa cervical de crescimento rápido e progressivo em 3 meses, acompa-
nhada de sintomas compressivos, com piora há uma semana, e emagrecimento de 8 kg. Ao exame físico, a tireoide era representada por 
massa volumosa, de consistência endurecida, indolor e pouco móvel à palpação. A ultrassonografia evidenciou glândula globalmente 
aumentada, com volume de 130 cm3, com rechaçamento das estruturas adjacentes, com linfonodos aumentados, hipoecoicos, com 
perda do padrão hilar, arredondados. A tomografia computadorizada mostrou extensão do lobo esquerdo para o mediastino e a resso-
nância magnética, deslocamento externo das carótidas. A análise citológica foi consistente com carcinoma anaplásico. Apresentava ainda 
TSH = 31,66 UI/L e antitireoperoxidase > 1.000 UI/L. O paciente foi submetido a tireoidectomia total com esvaziamento cervical 
e o exame anatomopatológico evidenciou tireoidite de Hashimoto, variante fibrosa, com extensa metaplasia escamosa, sem evidências 
de neoplasia. O paciente vem realizando seguimento no serviço, sem sinais de neoplasia. Conclusão: Embora os tumores agressivos 
sejam a principal hipótese na presença de massa tireoidiana rapidamente progressiva, a variante fibrosa da tireoidite de Hashimoto deve 
ser incluída entre as possibilidades diagnósticas.

93230 METÁSTASES PULMONARES (MP) NO CARCINOMA DIFERENCIADO DE TIREOIDE (CDT): PERFIL 
DOS PACIENTES, EVOLUÇÃO E FATORES PROGNÓSTICOS
Cybelle Adourian Louback1, Ana Carolina Saran Carrijo de Andrade1, Adriano Namo Cury1, Nilza Maria Scalissi1, 
Carolina Ferraz da Silva1, Rosalia Do Prado Padovani1
1 Santa Casa de Misericórdia de São Paulo

Introdução: Metástases a distância são a causa mais comum de morte relacionada ao CDT. As MPs são as mais frequentes e geralmente 
respondem bem à radioiodoterapia (RIT). Porém, alguns casos não, com sobrevida de 20% em 10 anos. Objetivo: Avaliar o perfil de 
pacientes com CDT e MP, resposta ao tratamento e fatores preditores de pior prognóstico. Métodos: 40 pacientes com diagnóstico de 
CDT e MP foram selecionados para o estudo observacional retrospectivo. Avaliaram-se características epidemiológicas e anatomopato-
lógicas da cirurgia (AP), valores de tireoglobulina estimulada pós-operatória (sTg), padrão radiológico das lesões pulmonares (micro/
macronodular), avidez das lesões ao 131I e presença de outros sítios de metástases. Resposta eficaz (RE) ao tratamento foi considerada 
quando houve redução/estabilidade do tamanho ou número de lesões na TC de tórax, além de redução/manutenção dos valores da 
Tg, com resposta excelente se houve desaparecimento das lesões, ausência de captação na PCI, sTg < 1 ng/mL. Resposta ineficaz (RI) 
foi considerada quando houve aumento do número/tamanho das lesões e/ou Tg ascendente. A análise estatística de variáveis categóri-
cas se deu por testes Qui-quadrado e Fisher e as contínuas, por teste T e Mann-Whitney. Resultados: 62% eram mulheres, idade média 
de 39 anos e tempo médio de seguimento de 12 anos; 2 pacientes não realizaram RIT. Do restante, a dose média de 131I recebida foi 
de 574 mCi, sendo 481 mCi na RE e 746 mCi na RI. 66% do total tiveram RE, com 16% de resposta excelente. 34% do total tiveram 
RI, com 15% de morte pela doença. A sobrevida média geral foi de 89,1%. Foram significantes preditores de pior resposta: presença de 
áreas de pouca diferenciação no AP (p0,098), metástases linfonodais ao diagnóstico (p0,064) e metástases a distância não pulmonares 
(p 0,073). Sexo (p 0,45), tipo histológico (p 1,0), invasões extratireoidiana mínima (p0,11) e vascular (p 0,37), avidez por iodo (p 
0,68) e padrão radiológico (p 0,1) não foram preditores. A média de idade na RE foi de 35 anos e na RI, de 47, com cut-off preditor 
de pior resposta > 45 anos (p 0,004). sTg > 878 ng/mL também indicou pior evolução (p 0,011). Conclusão: Em pacientes com 
CDT e MP, 66% apresentaram resposta eficaz ao tratamento. No entanto, a presença de áreas de pouca diferenciação no AP, presença 
de metástases linfonodais ao diagnóstico e de metástases em outros sítios além do pulmão, idade superior a 45 anos e sTg > 878 ng/dL 
foram fatores de risco que levaram a um pior prognóstico.
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93215 MICROECOGENICIDADES EM NÓDULOS TIREOIDIANOS EXAMINADOS POR 
ULTRASSONOGRAFIA E RELAÇÃO COM A CITOPATOLOGIA POR PUNÇÃO POR AGULHA FINA
Rosita Fontes1, Maria Yokasta Rivadeneira Mendoza2, Andrea de Menezes Vangelotti2, Jessica Tatiana Mendoza 
Peña2, Mauricio Massucati Negri2, Paula Bruna Mattos Coelho Araújo3, Euderson Kang Tourinho4

1 Instituto Estadual de Diabetes e Endocrinologia Luiz Capriglione (Iede); DASA. 2 Iede. 3 DASA. 4 Universidade Federal do Rio de 
Janeiro (UFRJ)

Introdução: Os vários sistemas disponíveis para a avaliação de um nódulo de tireoide por meio da ultrassonografia (USG) mencionam 
focos ecogênicos como um dos aspectos suspeitos para malignidade. Eventualmente, acúmulos de cristais de coloide são definidos ou 
descritos conjuntamente com as microcalcificações, o que é impróprio, já que são constituídos de cristais de oxalato de cálcio. Objetivo: 
Avaliar a relação entre a presença de acúmulo de cristais de coloide à USG e a classificação citopatológica dos nódulos tireoidianos pelo 
sistema Bethesda. Pacientes e métodos: Estudaram-se retrospectivamente 32 pacientes que realizaram USG nos quais foram descritos 
focos ecogênicos correspondentes a acúmulo de coloide em nódulos sólidos. Todos foram submetidos à PAAF e o exame citopatoló-
gico foi descrito e classificado pelo sistema Bethesda. Resultados: Vinte e nove/32 (90,6%) apresentavam citopatologia Bethesda II 
e 3 (9,4%) foram Bethesda I. Ao excluirmos os pacientes com nódulos hiperfuncionantes, que a rigor não necessitariam de PAAF, o 
percentual de citopatologias Bethesda II chegou a 95,8%. Conclusão: A observação de microecogenicidades não correspondentes a 
microcalcificações à USG foi altamente relacionada ao padrão citopatológico Bethesda II nessa amostra. Um número maior de pacien-
tes será necessário para confirmar se a presença de acúmulo de cristais de coloide relaciona-se à categoria citopatológica Bethesda II, 
predizendo, assim, benignidade em nódulos de tireoide.

92623 MÚLTIPLAS METÁSTASES DE CARCINOMA PAPILÍFERO DE TIREOIDE COMO APRESENTAÇÃO 
INICIAL DA DOENÇA: RELATO DE UM CASO
Leyna Leite Santos1, Marcos Oliveira Pires de Almeida2, Jamilly Leite Santos2, Camila Neves de Melo Cavalcanti3, 
Pedro Henrique Albuquerque de Oliveira Santos4, Taciana Borges Cavalcanti5, Luciano Timbó Barbosa6, Kleyner 
Leão Gomes da Silva7, Fabiano Timbó Barbosa4 

1 Hospital Universitário Prof. Alberto Antunes, Universidade Federal de Alagoas (UFAL). 2 Hospital das Clínicas da Universidade Federal 
de Pernambuco (HC-UFPE). 3 Centro Universitário Cesmac. 4 UFAL. 5 Policlínica Cônego Pedro de Souza Leão. 6 Hospital Geral do 
Estado, 7 Unidade de Emergência do Agreste Dr. Daniel Houly

Introdução: Carcinoma papilífero é a neoplasia maligna mais comum da tireoide. A maioria apresenta evolução indolente, com bom 
prognóstico e baixa mortalidade. Uma minoria apresenta lesões metastáticas iniciais. Na vigência de metástase, o sítio mais acometido é 
a cadeia linfonodal regional, principalmente cervical e supraclaviculares. É incomum a ocorrência de metástases a distância, sendo mais 
raro ainda o comprometimento cerebral. A tireoidectomia total é o tratamento de escolha. Radioiodoterapia para ablação de remanes-
centes tireoidianos é recomendada nos casos de detecção de metástases, com doses elevadas quando há comprometimento a distância. 
As metástases cerebrais devem ser submetidas a ressecção e radioiodoterapia se a lesão for iodocaptante. Relato do caso: Mulher, 34 
anos, encaminhada a um serviço de referência para investigação de nódulos tireoidianos bilaterais, o maior de 1,6 cm, associados à linfo-
nodomegalia atípica adjacente. A punção revelou lesão folicular com atipias de significado indeterminado (Bethesda III). A ressonância 
magnética identificou tireoide com dimensões aumentadas, à custa de numerosas formações expansivas coalescentes, com compressão 
e redução do lúmen da laringe; volumosas linfonodomegalias com compressão de ambas as veias jugulares internas; conglomerado 
linfonodal supraclavicular direito (3,3 x 2,4 cm); e formação expansiva no lobo occipital direito (2,1 x 1,6 cm). A pesquisa de corpo 
inteiro (PCI) pré-dose mostrou captação na região cervical esquerda e no lobo cerebral occipital direito. Foi então submetida à tireoi-
dectomia total, com esvaziamento cervical radical bilateral e ressecção total de lesão cerebral. Anatomopatológico: carcinoma papilífero 
de tireoide clássico, grau histológico 3 e metástases de carcinoma papilífero. Já foram realizados 400 mCi de iodo radioativo. Primeira 
PCI pós-dose: captação em região cervical anterior e tórax (TSH 76 mU/L, tireoglobulina 0,2 ng/mL e antitireoglobulina 581 UI/
mL). TC de tórax: múltiplos nódulos pulmonares bilaterais. PCI pós-segunda dose: apenas captação em região cervical anterior (TSH 
150 mU/L, tireoglobulina < 0,1 ng/mL e antitireoglobulina 511 UI/mL). A paciente mantém seguimento, com boa evolução clíni-
ca, mantendo TSH e tireoglobulina baixos e com redução da antitireoglobulina. Conclusão: Apesar de o carcinoma papilífero ser um 
tumor bem diferenciado frequente da tireoide, apresentamos um caso incomum com a ocorrência inicial de metástases a distância, com 
comprometimento cerebral.
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93189 PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DOS PACIENTES SUBMETIDOS A PUNÇÃO ASPIRATIVA POR 
AGULHA FINA (PAAF) DE NÓDULOS TIREOIDIANOS SUSPEITOS EM HOSPITAL TERCIÁRIO
Cathelíjne Silva Cintra1, Larissa Alves da Silveira1, Layne Beretta Martins1, Luciana Neves Cosenso Martin1, Antônio 
Carlos Pires1, Lucia Helena Bonalume Tacito1, Daniel Laguna Neto1, Inaê Silveira Belucio1, Bruna Costa e Costa1, 
Mariane Hikida1, Celia Sebastiana de Jesus Fazzio1, Dalísio de Santi Neto1 

1 Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto

Introdução: O nódulo tireoidiano é um achado extremamente comum. No Brasil, o câncer de tireoide é o quinto mais incidente nas 
mulheres. Nódulos de alta suspeição para malignidade deverão ser submetidos à punção aspirativa por agulha fina (PAAF) e classifica-
dos de acordo com o sistema Bethesda (B) para o risco de malignidade: BI – amostra não diagnóstica/insatisfatória, BII – benigno, 
BIII – atipia/lesão folicular de significado indeterminado, BIV – neoplasia folicular ou suspeita para neoplasia folicular, BV – suspeito 
para malignidade, BVI – maligno. Objetivos: Avaliar o perfil dos pacientes com nódulo de tireoide submetidos à PAAF, avaliar o re-
sultado citopatológico (classificação de Bethesda) e correlacioná-lo com o histopatológico nos pacientes submetidos à tireoidectomia. 
Materiais e métodos: Trata-se de um estudo transversal, retrospectivo e de caráter descritivo. Realizou-se uma revisão de prontuário 
dos pacientes adultos submetidos à PAAF de nódulos tireoidianos no período de janeiro de 2018 a dezembro de 2018, em um hospital 
terciário. Resultados: Foram puncionados 335 nódulos em 258 pacientes: 228 (88,3%) eram mulheres. A média de idade foi de 56,8 
anos. A citologia de acordo com Bethesda foi a seguinte: BI em 44 aspirados (13,1%); BII em 225 (67,2%); BIII em 46 (13,7%); BIV 
em 8 (2,4%); BV em 4 (1,2%) e BVI em 8 (2,4%). Entre os 38 pacientes submetidos a tireoidectomia, foram malignos 21 casos (55,3%), 
sendo mais comum o carcinoma papilífero (71,4%). Entre os BI, 5 foram para cirurgia, sendo 4 casos microcarcinoma papilífero. Dos 
6 BII submetidos a cirurgia, todos foram benignos. Entre os 46 casos de BIII, 12 foram operados, sendo 50% malignos e, o mais 
comum, o carcinoma papilífero. Entre os 8 BIV, 5 foram para cirurgia, sendo 2 carcinomas foliculares e os demais benignos. Entre os 
4 BV, 2 foram operados, sendo 1 carcinoma papilífero. Os 8 BVI foram para cirurgia, sendo encontrado carcinoma papilífero em 7 
casos (87,5%) e medular em 1 caso (12,5%). A suspeita de malignidade foi de 19,7% na PAAF e a malignidade após tireoidectomia foi 
de 55,3%. Conclusão: Esse estudo demonstra que o carcinoma papilífero é a neoplasia mais frequente em nosso meio. Além disso, a 
malignidade após tireoidectomia foi consideravelmente maior em relação à citologia, reiterando a classificação Bethesda como funda-
mental para guiar condutas, evitando intervenções cirúrgicas desnecessárias.

93641 PREGNANCY DOES NOT SIGNIFICANTLY AFFECT DIFFERENTIATED THYROID CANCER 
PROGNOSIS
Gabriela Cunha Maia Nobre1, Mariana Yoshii Tramontin1, Natalia Treistman1, Fernanda Acciolly Andrade1,  
Daniel Alves Bulzico1, Rossana Corbo1, Fernanda Vaisman1

1 Instituto Nacional de Câncer José Alencar Gomes da Silva (Inca)

Introduction: Pregnancy is suggested as stimulating of thyroid neoplasms, especially in those women with previous thyroid patholo-
gies. Therefore, the impact of pregnancy on the behavior of the DTC is an pertinent issue to women in a childbearing age. Objective: 
To evaluate the impact of pregnancy on the behavior of differentiated thyroid cancer (DTC). Methods: Retrospective study of patients 
diagnosed with DTC submitted to standard treatment, who became after initial therapy or were diagnosed during pregnancy and 
treated afterwards. Evidence of progression in each category of response to therapy in those women with diagnosis prior to pregnancy, 
with the evaluation of non-stimulated thyroglobulin (Tg) measurements and imaging methods. Results: 96 patients were included 
in the study analysis, 76 of which were pregnancies during follow-up after the initial treatment of CDT and 20 patients with a clinical 
history of nodule detection during pregnancy. In the first group, when comparing response to therapy of pre and post pregnancy pe-
riods, there was no difference. Disease progression after pregnancy was documented in thirteen patients (17.1%), seven of those were 
already in progression in pre pregnancy status. We also found that distant metastasis at diagnosis in the group of patients diagnosed 
during pregnancy was higher than the group of patients diagnosed prior to pregnancy. Conclusion: The impact of pregnancy does not 
interfere with the natural course of disease follow-up; progression after pregnancy is small, perhaps related to a more aggressive disease, 
with higher initial risk stratification at diagnosis, although it can still occur mildly and asymptomatically.
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93233 PREVALÊNCIA DE NIFTP EM UM AMBULATÓRIO DE REFERÊNCIA DE CÂNCER DE TIREOIDE NO 
OESTE DO PARANÁ
Diego Henrique Andrade de Oliveira1, Mariana Comiran Belim2, Luiz Pierre Huning2, Hans Graf1

1 Serviço de Endocrinologia e Metabologia, Hospital de Clínicas, Universidade Federal do Paraná (SEMPR). 2 Universidade Estadual 
do Oeste do Paraná (Unioeste)

Introdução: NIFTP (noninvasive follicular thyroid neoplasm with papillary-like nuclear features) é uma variante do carcinoma tireoi-
diano com comportamento indolente que apresenta prevalências distintas em diferentes populações estudadas. Objetivos: Avaliar a 
prevalência de NIFTP em um serviço de câncer de tireoide; relatar as características clínicas e demográficas de casos classificados como 
NIFTP; identificar os achados ultrassonográficos (US) e citopatológicos (CP) por punção aspirativa por agulha fina (PAAF) dessa ne-
oplasia; identificar recorrência da doença e metástases, além de avaliar a ocorrência de óbitos relacionados a essa patologia. Métodos: 
Estudo transversal de revisão de prontuários no qual foram selecionados aqueles com resultado anatomopatológico (AP) de NIFTP, 
bem como os casos anteriormente denominados como carcinoma papilífero variante folicular não invasivo (VFCPTNI). Os exames AP 
laudados como VFCPTNI foram revisados pelo serviço de patologia com o intuito de encontrar os casos atualmente classificados como 
NIFTP. Os critérios de exclusão foram: lesões VFCPTNI não encapsuladas ou parcialmente encapsuladas, a indisponibilidade dos blo-
cos de parafina do produto de tireoidectomia para revisão do AP e os casos de neoplasia tireoidiana maligna concomitante ao NIFTP. 
Foram coletados os dados demográficos, clínicos, US pré-operatórios e CP de PAAF pelo Sistema Bethesda, além de informações sobre 
recidiva local da doença, metástases e óbitos. Resultados: NIFTP representou 2,5% dos 356 casos acompanhados por neoplasia tireoi-
diana maligna. Houve predomínio do sexo feminino (88,8%) e a média de idade ao diagnóstico foi de 46 anos. As características US 
mais frequentes foram isoecogenicidade (62,5%), aspecto sólido (75%) e predomínio de fluxo periférico ao Doppler (75%). Bethesda IV 
e V foram os laudos CP mais encontrados e não foram observados recorrências bioquímica ou estrutural da doença, metástases locais ou 
a distância e óbito nos casos de NIFTP até o momento. Conclusão: NIFTP foi uma doença pouco prevalente na população estudada 
e predominante no sexo feminino. Não foram observadas características US e CP que pudessem realizar o diagnóstico pré-operatório, 
no entanto foram frequentes os achados US de isoecogenicidade, aspecto sólido e fluxo periférico ao Doppler, além do predomínio 
das categorias Bethesda IV e V à citopatologia. Não foram observados recorrência da doença, metástases e óbito nos casos de NIFTP.

92961 PROGNOSTIC FACTORS IN MKI TREATED RADIOIODINE-REFRACTORY DIFFERENTIATED 
THYROID CARCINOMA PATIENTS – A SINGLE CENTER EXPERIENCE
Natália Treistman1, Fernanda Andrade2, Rossana Corbo2, Daniel Bulzico2, Fernanda Vaisman2 

1 Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). 2 Instituto Nacional de Câncer José Alencar Gomes da Silva (Inca)

Introduction: Radioiodine refractory (RAIR) differentiated thyroid carcinoma (DTC) have poor prognosis with 10% OS in 10 years. 
Multikinase inhibitors (MKI) are used for progressive RAIR DTC, with benefit on progression free survival (PFS). Clinical experience 
of MKI in DTC is growing but there are no validated clinical markers to predict better response to treatment yet. Previous authors 
have reported possible prognostic indicators of better PFS in MKI treated patients, namely: absence symptoms, lung-only metastasis 
and thyroglobulin (Tg) reduction ≥ 60%. Objectives: This study aims to describe a Brazilian reference center in oncology experience 
with the use of MKI in RAIR DTC and identify possible prognostic factors associated with better response to treatment. Methods 
We reviewed records of MKI-treated DTC from 2010 to 2018. Demographic and clinical data included: gender, age at diagnosis, 
tumor histology and staging, criteria used to determine RAIR disease, metastatic lesion sites and size, symptoms and adequate TSH 
suppression prior to MKI, MKI treatment data, adverse events (AE), anti-thyroglobulin (ATg) antibody levels and serum Tg before 
treatment, lower ATg and Tg during treatment, imaging studies during follow-up and structural response, time of last visit during 
follow-up, date of death. Results 44 patients were included, 13 had distant metastases. 41 were treated with RAI and 3 were not due 
to unresectable disease. 40 patients used sorafenib and 4 used vandetanib. Regarding best response, 9 had partial response, 22 stable 
disease and 12 progressive disease (PD) as best response and 1 had complete response. 72.7% patients had clinical benefit from MKI 
treatment. Comparing who had PD on MKI with those who did not, no differences regarding age, gender, symptoms or adequate 
TSH suppression was found. Patients with PD had higher incidence of FDG uptake (p = 0.03) and metastasis in outside the lungs (p 
= 0.015). Patients who did not progress had lower Tg during treatment when compared with progressive cases (p = 0.047) and lower 
SUV on PET-CT (p = 0.042). Better survival was associated with lung-only metastasis (p = 0.007) and no FDG uptake (p = 0.023). 
Conclusion: We observed increased PFS in this Brazilian cohort consistent with international literature data. Our findings also bring 
new prognostic factors in RAIR DTC patients treated with MKI as lung-only metastatis, lower Tg during treatment and lower uptake 
on PET-CT were associated with better outcomes.
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92958 REFINANDO A INDICAÇÃO DOS TESTES MOLECULARES DIAGNÓSTICOS PARA NÓDULOS 
TIREOIDIANOS CITOLOGIA III OU IV DE BETHESDA BASEADO EM SUAS CARACTERÍSTICAS 
ANÁTOMO-CLÍNICAS-ULTRASSONOGRÁFICAS
Gustavo Cancela e Penna1, Camila Teixeira Costa2, Magda Pires3, Cynthia K. Berenstein4, Bernardo Lopes Cançado 
Fonseca5

1 Professor Adjunto Doutor da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). 2 Pós-graduação, 
Faculdade de Medicina, UFMG. 3 Departamento de Estatística, UFMG. 4 Instituto Roberto Alvarenga. 5 Spectra

Introdução: Os testes moleculares diagnósticos podem ser úteis em evitar cirurgias desnecessárias nos pacientes portadores de nó-
dulos tireoidianos (NTs) com citologia III ou IV de Bethesda (III-B ou IV-B), tendo, entretanto, uso limitado em nosso meio pelo 
alto custo. Avaliou-se, então, se dados anátomo-clínicos e de risco de malignidade ao US, disponíveis no pré-operatório, poderiam 
contribuir para uma indicação mais seletiva desses testes em NT III-B ou IV-B. Objetivo: Analisar, prospectivamente, a associação de 
características anátomo-clínicas e ultrassonográficas (abaixo descritas) com malignidade, em 62 participantes com NT III-B ou IV-B, 
provenientes de um único serviço referência em anatomopatologia tireoidiana, submetidos à tireoidectomia (total ou parcial). Méto-
dos: Analisou-se a associação com malignidade das variáveis seguintes: Bethesda III ou IV, <55a ou >55a, sexo F ou M, história familiar 
de câncer de tireoide, história de irradiação prévia, nódulo <2 cm, 2-4 cm ou >4 cm e ACR TR3, TR4 ou TR5. As variáveis foram 
descritas em termos de frequência absoluta e relativa. A regressão logística foi utilizada para avaliar fatores associados à malignidade. 
Resultados: Entre os 62 participantes, 87,1% (54) eram mulheres, 74,2% (46/62) eram <55 anos, 95,2% (59/62) não tinham história 
familiar para câncer de tireoide, 56,5% eram nódulos < 2 cm, 62,9% eram IV-B e 69,4% eram ACR TR 4. Todos foram operados, sendo 
32 carcinomas de tireoide e 30 histologias benignas. Entre todos os fatores associados à malignidade, apenas a classificação ao US ACR 
TR 5 (6/6) mostrou-se com significância estatística (p = 0,014), enquanto a classificação citológica III-B com alterações arquiteturais 
(III-B com AA) foi a única a associar-se à benignidade (3/3) de forma significativa (p = 0,004). Conclusão: Apesar do pequeno nú-
mero de participantes, pôde-se concluir que apenas o alto risco de malignidade ao US (ACR TR5) foi capaz de refinar a indicação dos 
testes moleculares nesse grupo de nódulos indeterminados. Logo, 85% (53/62) desses NTs III-B ou IV-B beneficiar-se-iam dos testes 
moleculares diagnósticos disponíveis, diante da incapacidade demonstrada pela maioria das características pré-operatórias analisadas, 
isoladas ou em conjunto, de predizerem malignidade ou benignidade. Exceção seriam os nódulos já de alto risco ao US ACR TR5 
(nesse estudo foram todos malignos) e, a se confirmar em novos estudos, os NT III-B com AA (nesse estudo foram todos benignos).

93192 RELEVÂNCIA DA DOSAGEM DE CALCITONINA SÉRICA EM PACIENTES COM LESÃO BETHESDA 
III EM PUNÇÃO ASPIRATIVA DE NÓDULO TIREOIDIANO
Diego Henrique Andrade de Oliveira1, Luiz Pierre Huning2, Mariana Comiran Belim2, Patrick Fontes Rodrigues2, 
Hildebrando Massahiro Nagai3, Hans Graf1

1 Serviço de Endocrinologia e Metabologia (SEMPR), Hospital de Clínicas, Universidade Federal do Paraná. 2 Universidade Estadual 
do Oeste do Paraná (Unioeste). 3 União Oeste Paranaense de Estudos e Combate ao Câncer (UOPECCAN)

Introdução: O câncer medular de tireoide (CMT) representa 5% dos casos de neoplasia maligna dessa glândula, sendo considerado um 
tumor de comportamento agressivo e de difícil diagnóstico citopatológico por punção aspirativa por agulha fina (PAAF). Objetivos: 
Descrever as classificações citopatológicas de nódulos tireoidianos de pacientes que tiveram diagnóstico de CMT confirmado por ana-
tomopatológico (AP) e estimar a sensibilidade da PAAF do nódulo tireoidiano para o diagnóstico pré-operatório desse câncer. Ainda, 
avaliar a relevância clínica da dosagem de calcitonina sérica (CS) na investigação do CMT, citar as características clínicas e demográficas 
dos pacientes e descrever as características ecográficas dos nódulos tireoidianos diagnosticados com essa doença. Métodos: Estudo 
transversal de revisão de prontuários em que foram avaliados os dados clínicos, demográficos, exames laboratoriais, achados ecográficos 
e citopatológicos de pacientes com diagnóstico AP de CMT. Foram incluídos todos os pacientes diagnosticados com CMT por meio 
da análise do AP do produto da tireoidectomia. Os resultados citopatológicos da PAAF foram classificados conforme o sistema de 
Bethesda e foi considerada uma PAAF diagnóstica aquela que tivesse como resultado Bethesda VI ou Bethesda V suspeito para CMT. 
Resultados: Entre os 360 pacientes com câncer de tireoide, 5,2% (N: 19/360) apresentaram CMT. A forma familiar foi mais prevalen-
te (57,9%) e não houve diferença entre os sexos. Os achados ecográficos mais frequentes foram hipoecogenicidade e microcalcificações. 
A PAAF diagnóstica apresentou sensibilidade de 47,1% e o laudo citopatológico mais encontrado foi Bethesda III. A dosagem de CS 
pré-operatória apresentou boa sensibilidade (84,6%) para o diagnóstico de CMT, e o tamanho do nódulo e as metástases a distância se 
associaram diretamente com os níveis desse marcador. Conclusão: O achado citopatológico mais frequente nos pacientes com CMT 
foi o Bethesda III e a PAAF não apresentou boa sensibilidade para o diagnóstico dessa neoplasia. A dosagem de CS pré-operatória é 
uma ferramenta adicional para investigação do CMT nos casos de PAAF não diagnóstica com boa sensibilidade e relação direta com o 
tamanho do nódulo. Estudos adicionais são necessários para fortalecer a indicação do uso da CS pré-operatória na investigação de CMT 
em pacientes que apresentaram PAAF Bethesda III ou até Bethesda II com alta suspeita clínica de CMT.
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92981 SARCOMA FIBROMIXOIDE DE BAIXO GRAU: UM RARO TUMOR DA TIREOIDE
Eduardo Henrique Rodrigues Ferreira1, Ana Amélia Fialho de Oliveira Hoff1, Ibere Cauduro Soares2,  
Marcos Roberto Tavares3, Yasmin Laryssa Moura Guimarães3, Felipe Augusto Brasileiro Vanderlei3
1 Unidade de Tireoide, Instituto de Câncer de São Paulo, Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (FMUSP).  
2 Departamento de Patologia, Instituto de Câncer de São Paulo, FMUSP. 3 Disciplina de Cirurgia de Cabeça e Pescoço, Hospital das 
Clínicas, FMUSP

Introdução: O sarcoma fibromixoide de baixo grau (SFBG) é uma rara neoplasia que usualmente ocorre nos tecidos profundos 
dos membros inferiores com tendência a recorrência local e metástase a distância. Manifesta-se principalmente em jovens e adultos 
de meia-idade, sem predileção por gênero. Excisão cirúrgica permanece como o tratamento de escolha. Sua ocorrência na tireoide 
é extremante rara. Relato do caso: Mulher, 45 anos, com aumento progressivo de região cervical anterior direita há 20 meses. Ao 
exame físico nódulo endurecido de 2,5 cm em 1/3 superior do lobo direito (LD) da tireoide. US cervical: Nódulo sólido hipoecoico, 
de contornos regulares, sem calcificações, sem halo, medindo cerca de 2,3 x 2,2 x 2,0 cm no 1/3 superior do LD da tireoide. TC 
de pescoço: nódulo hipoatenuante com realce heterogêneo pelo contraste no 1/3 superior do LD da tireoide, de limites imprecisos, 
medindo cerca de 2,6 x 2,4 x 2,0 cm. Ausência de linfonodomegalias. PAAF: suspeito para malignidade, Bethesda V, sugestiva de car-
cinoma medular da tireoide (CMT). Função tireoidiana normal, calcitonina sérica < 2,0 pg/mL, CEA 0,68 ng/mL (VR 5 < ng/mL) 
e metanefrinas plasmáticas negativas. Durante o tratamento cirúrgico (lobectomia direita), foi evidenciada tumoração esbranquiçada e 
sólida, de consistência fibrosa, 3,1 x 3,0 x 2,4 cm em 1/3 superior de LD da tireoide. O exame intraoperatório de congelação mostrou 
microscopia compatível com neoplasia mesenquimal sem atipias. Diagnóstico anatomopatológico final: SFBG, sem invasão vascular e 
necrose, com margens cirúrgicas livres, 1 mitose em 10 campos de grande aumento, (pT2). Imuno-histoquímica: positiva para MUC4 
e proteína S100 focal, negativa para CD34, desmina, AM, AE1/AE3 e SOX-10. Conclusão: SFBG da tireoide é uma rara forma de 
tumor primário da tireoide. Por ser doença tão incomum, não existe experiência em relação ao papel da radioterapia e da quimioterapia 
no tratamento dessa neoplasia. Também não há marcadores tumorais conhecidos que ajudem no seguimento desses pacientes. No caso 
apresentado, a presença de células fusiformes na citologia provavelmente levou a suspeita para o CMT, o que poderia ter sido descar-
tado com a imunocitoquímica. A dosagem da calcitonina sérica pré-operatória ajudou no raciocínio diagnóstico e terapêutico. Longo 
seguimento, com avaliação clínica e exames de imagem periódicos, é recomendado depois da ressecção cirúrgica, devido a associação 
com recorrência local e metástase a distância.

93219 SEGUIMENTO DE PACIENTES COM CARCINOMA DIFERENCIADO DA TIREOIDE: O TSH 
INFLUENCIA NAS CONCENTRAÇÕES DE ANTITIREOGLOBULINA?
Beatriz de Castro Ribeiro1, Marina Carrer Barbosa Zaparolli1, José Vicente Tagliarini1, José Eduardo Corrente1,  
Gláucia Maria Ferreira da Silva Mazeto1

1 Universidade Estadual Paulista (Unesp)

Introdução: O carcinoma diferenciado de tireoide (CDT) é a neoplasia maligna endócrina mais comum e representa 90% dos cânceres 
da glândula. Apesar do bom prognóstico, as recorrências do CDT são frequentes e consideradas a principal razão para o acompanha-
mento desses pacientes. A tireoglobulina (Tg) é o principal marcador tumoral para detectar persistência/recorrência da doença. No 
entanto, 25% a 30% dos pacientes com CDT apresentam anticorpos anti-Tg (TgAb) positivos, que podem interferir na mensuração dos 
níveis de Tg. Nesses casos, o TgAb é utilizado como marcador substituto da presença da doença. Entretanto, existem dúvidas quanto 
à influência do TSH sobre as concentrações de TgAb. Objetivo: Determinar se, em pacientes com CDT e TgAb positivo, as concen-
trações séricas de TSH influenciam nos níveis de TgAb. Métodos: Tratou-se de estudo retrospectivo baseado na análise dos dados de 
56 pacientes com CDT e TgAb positivos. Os pacientes foram comparados quanto às concentrações séricas de TgAb 12 meses após o 
tratamento inicial (tireoidectomia total seguida de iodo radioativo), antes e depois do estímulo com TSH endógeno, de acordo com a 
presença de doença estrutural ou de resposta terapêutica excelente. Resultados: As concentrações de TgAb do grupo de pacientes com 
TSH reduzido não diferiram das do com TSH elevado (p > 0,05), tanto nos pacientes em geral (83,04 ± 249,00 vs. 97,06 ± 293,48 
UI/L) como naqueles com resposta excelente (40,90 ± 27,06 vs. 48,54 ± 41,14) ou com doença estrutural (590,00 ± 579,83 vs. 
598,19 ± 568,25 UI/L). Conclusão: Neste estudo, as concentrações de TSH não influenciaram nas de TgAb.
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93031 STRUMA OVARII MALIGNO: RELATO DE DOIS CASOS
Eduardo Henrique Rodrigues Ferreira1, Evelin Cavalcante Farias1, Luciana Audi de Castro Neves1, Débora Lucia 
Seguro Danilovic1, Ibere Cauduro Soares2, Beatriz Godoi Cavalheiro3, Ana Amélia Fialho de Oliveira Hoff1

1 Unidade de Tireoide, Instituto de Câncer de São Paulo, Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (FMUSP).  
2 Departamento de Patologia, Instituto de Câncer de São Paulo, FMUSP. 3 Disciplina de Cirurgia de Cabeça e Pescoço, Instituto de 
Câncer de São Paulo, FMUSP

Introdução: Struma ovarii (SO) é um tumor de células germinativas composto predominantemente de tecido tireoidiano (≥50%), o 
qual pode sofrer transformação maligna, sendo, então, denominado struma ovarii maligno (SOM). Ocorre em 5% dos casos e é com-
posto em sua maioria de carcinoma papilífero (CP) ou folicular. O SOM pode ainda se apresentar de forma sincrônica com carcinoma 
primário de tireoide, sendo extremamente raro. Relato dos casos: Mulher, 36 anos, com dor pélvica há 18 meses. RM de pelve: massa 
suprauterina sólido-cística de 13 x 12 x 9 cm. Pré-op: CA 125, CA 19.9 e função tireoidiana (FT) normais e tireoglobulina (TG) 
115 ng/mL. Submetida a salpingo-ooforectomia E com anatomopatológico (AP) demonstrando SOM com padrão de CP com áreas 
menores pouco diferenciadas, 13,7 cm, sem extensão extraovariana. USG de tireoide: nódulos mistos e sólidos bilaterais, iso e hipoe-
cogênicos. Indicada tireoidectomia total (TT), AP: bócio coloide multinodular com nódulo de 0,3-3 cm e microcarcinoma papilífero 
de tireoide pT1a, padrão clássico, multifocal (2 focos), de 0,4 e 0,6 cm, necrose, invasão vascular e extensão microscópica ausentes. 
Paciente assintomática em seguimento há 10 meses após TT, com TG estimulada de 147 ng/mL, aguarda RIT e estudo molecular. 
Mulher, 44 anos, com antecedente de ooforoplastia D aos 35 anos, AP SO benigno, apresenta-se com dor pélvica crônica. RM de 
pelve: lesão expansiva sólido-cística de 10 x 6 x 8 cm em ovário D com nódulos sólidos peritoneais em cavidade pélvica de até 4,6 cm. 
AP de biópsia de nódulo pélvico: carcinoma de tireoide bem diferenciado. Pré-op: CA 125, CA 19,9, e FT normais e TG 7.643 ng/
mL. Realizada histerectomia total com anexectomia bilateral, ressecção de implantes e TT. AP: SOM com padrão carcinoma folicular, 
7 cm, com invasão vascular e infiltração da cápsula e múltiplos implantes secundários em pelve. BRAFV600E negativo. AP da TT livre 
de neoplasia. Submetida a RIT com 210 mCi de I-131, PCI pós-dose com captação apenas em leito tireoidiano (TG 1.030 ng/mL e 
TSH 75 µU/mL). PET/CT-FDG: lesões nodulares contíguas peritoneais no espaço hepatorrenal medindo 2 x 1 x 1,5 cm (SUVmax: 
5,5), tratadas com ablação por radiofrequência. Paciente assintomática em 9 meses de seguimento após tratamento cirúrgico, com 
TG de 85,9 ng/mL. Conclusão: O tratamento do SOM com RIT adjuvante não é bem estabelecido, porém deve ser considerado 
em pacientes com doença metastática ou com alto risco de recidiva (≥ 4 cm, com extensão extraovariana grosseira ou BRAF mutado).

92972 TIREOIDECTOMIA TRANSORAL (TOETVA) NO TRATAMENTO DO CARCINOMA DE TIREOIDE
Renan Bezerra Lira1, Andressa Teruya Ramos1, Lorraine Cristina Passos Martins1, Luiz Paulo Kowalski2
1 A.C. Camargo Cancer Center, São Paulo, SP, Brasil. 2 A.C. Camargo Cancer Center; Universidade de São Paulo, São Paulo, SP, Brasil 

Introdução: Tireoidectomia transoral por acesso transvestibular (TOETVA) é uma técnica cirúrgica minimamente invasiva que evita a 
cicatriz cervical com uma abordagem através de um orifício natural (NOTES), permitindo inclusive tratamento curativo de carcinomas 
bem diferenciados da tireoide (CDT). Métodos: Estudo retrospectivo dos casos de TOETVA realizadas pelo Departamento de Cirur-
gia de Cabeça e Pescoço de um centro terciário de referência em oncologia, com análise descritiva dos casos de carcinoma de tireoide 
tratados com esse método. Resultados: Dos 109 casos de TOETVA realizados nesse serviço, 83 (76%) tiveram diagnóstico patológico 
de carcinoma papilífero de tireoide. Desses, 77 (93%) punções pré-operatórias evidenciaram citologias suspeitas para malignidade (Be-
thesda IV, V e VI). Tireoidectomia parcial (hemitireoidectomia) foi realizada em 25 (30%) casos e tireoidectomia total, em 58 (70%) 
dos pacientes, com associação concomitante de esvaziamento do compartimento central pelo mesmo acesso em 6 deles (7%), devido ao 
diagnóstico intraoperatório de metástases linfonodais. O tamanho médio dos tumores foi de 8 mm (2-29 mm). Desses 83 carcinomas, 
24 (29%) tinham extensão extratireoidiana microscópica. O tratamento limitou-se a tireoidectomia total ou parcial na maioria dos ca-
sos, com apenas 20 (24%) casos submetendo-se a radioiodoterapia adjuvante. Até o momento, nenhuma recidiva foi diagnosticada, em 
um tempo de seguimento médio de 8 meses. Conclusão: Embora o curto tempo de seguimento não permita análise aprofundada de 
sobrevida livre de recorrência, acreditamos que, em casos bem selecionados, a TOETVA é tão efetiva quanto a cirurgia convencional 
no controle oncológico desses pacientes. Estudos com séries maiores e seguimento mais longo são necessários para consolidação desse 
método no tratamento do CBT.
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93046 O IMPACTO DOS AUTOANTICORPOS, ANTI-TG E ANTI-TPO NA VIABILIDADE E PROLIFERAÇÃO 
DAS CÉLULAS DA GRANULOSA
Diana Caroline da Silva Bastos1, Maria Izabel Chiamolera2, Renata Elen Costa da Silva2, Maria do Carmo Borges 
de Souza3, Roberto de Azevedo Antunes3, Marcelo Marinho de Souza3, Ana Cristina Allemand Mancebo3, Patrícia 
Cristina Fernandes Arêas3, Rodrigo Soares Fortunato1, Iris Soares Andrade1, Fernando M. Reis4, Flávia Fonseca Bloise1, 
Tânia Maria Ortiga-Carvalho1

1 Universidade Federal do Rio de Janeiro. 2 Universidade Federal de São Paulo. 3 Clínica Fertipraxis. 4 Universidade Federal de Minas 
Gerais

A tireoidite de Hashimoto (TH) é uma doença da glândula da tireoide que pode causar hipotireoidismo e é caracterizada pela pre-
sença de autoanticorpos (AA) contra a tireoglobulina (Tg) e/ou tireoperoxidase (TPO), o que leva ao hipotireoidismo. Estudos têm 
demonstrado que a TH está relacionada a aborto precoce, parto prematuro e queda na taxa de qualidade embrionária. Mesmo com 
a reposição hormonal, esses desfechos ainda são recorrentes, sugerindo que as consequências na fertilidade nas pacientes com TH 
não é apenas pelo hipotireoidismo. Recentemente, foi descrita a presença dos AA no fluido folicular (FF – importante microambiente 
para maturação e desenvolvimento do óvulo). Uma vez que a célula da granulosa (CG) mantém íntimo contato com o oócito e com 
o FF, objetivamos avaliar o efeito dos AA na função da CG. Inicialmente, dosamos os títulos de anti-Tg e anti-TPO em FF obtido 
de pacientes submetidas à punção ovariana para a fertilização in vitro. Para investigar o impacto dos AA na CG, utilizamos células da 
linhagem COV434 que foram expostas a 50% de FF de pacientes com TH ou de pacientes controles em DMEM high por 48 horas. 
A viabilidade celular foi analisada por exclusão de azul de tripan e o ciclo celular, por citometria de fluxo. Das 63 amostras de FF ana-
lisadas, 12 apresentaram anti-TPO acima do valor de referência e 44 valores considerados negativos. Quando analisamos anti-TG, 37 
fluidos foram considerados positivos e 26 negativos. No total, tivemos 11 amostras positivas para os 2 anticorpos que foram utilizadas 
para os experimentos com as COV434. As células em contato com o FF positivo tiveram 98,4% de viabilidade celular e, no ciclo celular, 
65,94% estavam na fase G1, 6,25% em S e 19,78% em G2. Enquanto aquelas que ficaram com o FF negativo para AA tiveram 100% de 
viabilidade, 70,81% se encontravam na fase G1, 7,26% em S e 16,81% em G2. Nossos resultados preliminares sugerem que a exposição 
da CG ao FF do grupo TH não afeta o ciclo e nem a viabilidade celular. Nosso resultado corrobora os achados na literatura, mostrando 
que os AA são capazes de se acumular no FF, contudo não parecem afetar a viabilidade e proliferação das CG.

93216 POLIMORFISMO RS6198 DO GENE NR3C1 E SEU PAPEL NA SUSCETIBILIDADE DA DOENÇA DE 
GRAVES
Matheus Nascimento1, Karina Colombera Peres1, Larissa Teodoro1, Ana Beatriz Pinotti Pedro Miklos2, Adriano Namo 
Cury3, Mila Pontes Ramos Cunha4, Natássia Elena Bufalo1, Laura Sterian Ward1

1 Laboratório de Genética Molecular do Câncer, Faculdade de Ciências Médicas, Universidade Estadual de Campinas (Unicamp). 
2 Hospital do Servidor Público Estadual, Instituto de Assistência Médica ao Servidor Público Estadual (Iamspe). 3 Divisão de 
Endocrinologia, Departamento de Medicina, Santa Casa de São Paulo. 4 Divisão de Endocrinologia, Pontifícia Universidade Católica 
de Campinas 

A doença de Graves (DG) é uma doença autoimune da tireoide, mais frequente no sexo feminino e responsável por 60% a 80% dos casos 
de hipertireoidismo. O estresse é um fator reconhecidamente relacionado com o desencadeamento da DG, mas pouco se sabe sobre a 
influência da herança genética responsável pela intensidade de resposta orgânica na suscetibilidade às doenças autoimunes da tireoide. O 
eixo hipotálamo-hipófise-adrenal (HHA) controla a liberação de glicocorticoides e, portanto, é responsável pela dinâmica de feedback 
negativo do cortisol em resposta a eventos estressantes. O gene NR3C1 codifica o receptor de glicocorticoides e possui polimorfismos 
que são relacionados à resistência a glicocorticoides e a doenças que são provenientes do estresse. Esse polimorfismo foi relacionado a 
outras doenças autoimunes como artrite reumatoide e vem sendo estudado em várias doenças autoimunes. Neste estudo, objetivamos 
verificar a relação entre o polimorfismo rs6198 do gene NR3C1 na suscetibilidade à DG, nas suas características clínicas, particular-
mente na doença ocular, e na evolução dos pacientes. Utilizando TaqMan SNP Genotyping®, genotipamos 122 pacientes (93 mulheres 
e 29 homens, com média de idade de 40,2 ± 10,5 anos) e 122 indivíduos controles (104 mulheres e 20 homens, com média de idade 
de 39,6 ± 11,0 anos). 41 pacientes foram tratados com drogas antitireoidianas, 79 pacientes receberam radioiodo e 1 paciente foi sub-
metido a tireoidectomia. Cinquenta e seis pacientes (46%) apresentavam evidência clínica de oftalmopatia. A distribuição genotípica de 
rs6198 não foi diferente entre pacientes e controles (p = 0,1628), não diferiu entre fumantes e não fumantes (p = 0,365), nem entre 
sexos (p = 0,8044), nem se mostrou associada com qualquer característica clínica ou evolutiva. Observamos que, embora o genótipo 
heterozigoto CT tenha apresentado tendência a ser mais frequente entre os pacientes com oftalmopatia de Graves (p = 0,0559), neces-
sitamos de 602 pacientes para comprovar a influência desse polimorfismo na oftalmopatia de Graves com um poder de cálculo de 80%.
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93220 VALIDAÇÃO ANALÍTICA PARA DETECÇÃO DAS MUTAÇÕES BRAF V600E E PTERT C228T E 
C250T A PARTIR DE LÂMINAS DE PAAF DE NÓDULOS TIREOIDIANOS POR QPCR
Andrei Felix de Oliveira1, Bruna Moretto Rodrigues1, Flávia Gaona de Oliveira Gennaro1, Danilo Jordão Xavier1, 
Marcos Tadeu dos Santos1

1 Onkos Diagnósticos Moleculares

Introdução: As mutações V600E no gene BRAF e C228T e C250T na região promotora do gene TERT estão diretamente relacio-
nadas ao desenvolvimento de câncer na glândula tireoide. Suas detecções contribuem não apenas para um diagnóstico mais específico, 
mas também fornecem dados prognósticos relevantes no planejamento cirúrgico e terapêutico. Apesar de a detecção dessas mutações 
ser comumente realizada, as técnicas disponíveis ou necessitam uma nova PAAF (pré-operativa) ou são feitas em tecido pós-cirúrgico. 
Objetivos: Desenvolver método simples e robusto de detecção dessas mutações a partir de lâminas de citologia de PAAF por qPCR. 
Métodos: Os ensaios para detecção dessas mutações foram desenhados com sondas TaqMan®. As sequências dos genes com muta-
ções ou wild-type (WT) foram sintetizadas em plasmídeos e esses, utilizados como controles na validação. Os parâmetros analíticos 
qualitativos avaliados foram: especificidade, eficiência, linearidade e limite de detecção (LoD), limite de quantificação (LoQ), precisão 
em LoD e LoQ, além da exatidão realizada por meio de análise comparativa. A validação levou em consideração a variabilidade entre 
operadores, dias alternados de experimentos e réplicas técnicas (20 repetições). Resultados: A detecção da mutação V600E do gene 
BRAF apresentou eficiência de 89,27% (WT) e 88,48% (V600E), linearidade > 99,6% (WT e V600E), LoD de 10 cópias/reação (WT e 
V600E), precisão em LoD de 95% (WT) e 100% (V600E), LoQ de 5% (50 cópias/reação V600E em 950 cópias/reação WT), precisão 
em LoQ e exatidão de 100%. A detecção de mutações da região promotora do gene TERT apresentou eficiência de 85,98% (C228T) 
e 82,45% (C250T), linearidade > 99,5% (C228T e C250T), LoD de 100 cópias/reação (C228T e C250T) e precisão em LoD de 
95% (C228T e C250T), LoQ de 12,5% (100 cópias/reação C228T em 700 cópias/reação WT) e 17,5% (250 cópias/reação C250T 
em 1.179 cópias/reação WT), precisão em LoQ e exatidão de 100% (C228T e C250T). Todas as sondas utilizadas demonstram total 
especificidade à sequência-alvo dentro do intervalo de linearidade avaliado. Conclusão: Os parâmetros analíticos aqui observados de-
monstram a viabilidade técnica do uso de lâminas de citologia de PAAF em rotina diagnóstica clínica para detecção dessas mutações, 
viabilizando essa análise em momento pré-operativo e sem a necessidade de uma nova PAAF.



S87

n
ó

D
ulo

s e Cân
Cer D

e Tireo
iD

e
Pôster Eletrônico – Translacional

nóDulos e CânCer De TireoiDe

92930 ASSOCIATIONS BETWEEN BRAFV600E MUTATION AND PROGNOSTIC FACTORS AND 
OUTCOMES IN PAPILLARY THYROID CARCINOMA
Patrícia Künzle Ribeiro Magalhães1, Tatiana Marina Vieira Giorgenon1, Cesar Seigi Fuziwara2, Luiz Carlos Conti 
Freitas1, Ricardo Iwakura1, Edson Soares Garcia1, Edna Teruko Kimura2, Léa Maria Zanini Maciel1
1 Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo (USP). 2 Instituto de Ciências Biomédicas, USP

Introduction: Papillary thyroid carcinoma (PTC) is the most common malignant thyroid neoplasm. The BRAFV600E mutation is 
a common mutation in PTC, with a frequency of 55,3% in our series. It remains controversial whether the BRAFV600E mutation 
closely correlates with poor clinical characteristics in PTC. Objectives: To assess the correlation of BRAFV600E mutation and poor 
clinical characteristics in PTC. Methods: The presence of the BRAF mutation in cytological samples by PCR-RFLP were evaluated 
in 179 Brazilian PTC patients. Their clinical data were reviewed for factors associated with tumor aggressiveness. Results: 99 patients 
were BRAFV600E-positive (BRAF+) and 80 patients were BRAFV600E-negative (BRAF-). Patients BRAF+ were older than BRAF- 
(50.6 ± 12.9 vs 44.0 ± 15.3 years; p = 0.0055). The majority of BRAF- tumors were follicular variant of PTC (47.5%). Classical PTC 
corresponded to 32.3% in BRAF+ and 20% in BRAF-. More aggressive tumor variants were found in 6.1% and 2.5% in BRAF+ and 
BRAF- tumors, respectively. Bivariate analysis demonstrated significant positive association between BRAFV600E mutation and pres-
ence of lymph node metastases (p = 0.04). There was no association between the presence of the mutation BRAFV600E and gender, 
tumor multifocality, vascular, perineural and angiolymphatic invasion, extrathyroidal extension and advanced AJCC stage. The tumor 
size of BRAF- were larger (2.4 ± 1.8 vs 1.8 ± 1.1 cm; p = 0.023). There was no difference in the clinical outcome of patients with CPT 
BRAF+ and BRAF- during a mean follow-up of 4.9 years (median = 4.0 years). Six unrelated tumor deaths occurred in the BRAF+ 
patients. Conclusion: In spite of more frequent lymph node metastases in BRAF+ tumor patients, they didn´t show worse clinical 
outcome in 4.9 years.

92924 ICAM-1 IMMUNOHISTOCHEMISTRY MAY ASSIST IN THE IDENTIFICATION OF PATIENTS WHO 
NEED MORE RIGOROUS OBSERVATION OR INTERVENTION
Larissa Teodoro1, Natássia Elena Bufalo1, Karina Colombera Peres1, Matheus Nascimento1, Elisângela de Souza 
Teixeira1, Leandro Luiz Lopes de Freitas2, Icléia Siqueira Barreto2, Paulo Latuf Filho3, Alfio José Tincani4, Lígia V. Montalli 
Assumpção5, Valdemar Maximo6, Laura Sterian Ward1

1 Laboratory of Cancer Molecular Genetics, Faculty of Medical Sciences, University of Campinas (Unicamp). 2 Clinical Pathology, 
Department of Medicine, Faculty of Medical Sciences, Unicamp. 3 Laboratory of Investigative and Molecular Pathology, CIPED, Faculty 
of Medical Sciences, Unicamp. 4 Head and Neck Surgery Service, Department of Surgery, School of Medical Sciences, Unicamp.  
5 Division of Endocrinology, Department of Medicine, Faculty of Medical Sciences, Unicamp. 6 Institute of Molecular Pathology and 
Immunology of the University of Porto (Ipatimup)

Intercellular adhesion molecule 1 (ICAM-1) is a transmembrane glycoprotein expressed on the surface of several cell types and found 
overexpressed in different types of cancer. ICAM-1 is involved in the regulation of leukocyte trafficking across the endothelial barrier 
playing an important role during the inflammatory response. In order to evaluate a possible clinical application of ICAM-1 as a mo-
lecular marker, we analyzed its protein expression in 206 thyroid samples including 83 benign nodules consisting of 40 goiters and 43 
follicular adenomas (FA) (67 women, 16 men, 50.09 ± 12.25 years old). There were also 123 malignant thyroid nodules consisting of 
102 papillary thyroid carcinoma (PTC) including 35 classic variant of PTC (CVPTC), 33 follicular variant of PTC (FVPTC), 22 oxy-
philic variant of PTC (OVPTC) and 12 tall cell variant of PTC (TCVPTC); and 21 follicular thyroid carcinomas (FTC) (98 women, 25 
men, 46.60 ± 14.80 years old). The patients were managed according to current guidelines and followed-up for 93.41 ± 64.20 months. 
After collecting clinical and laboratorial data from patients’ medical records, we classified 47 patients as free of disease; other 95 patients 
presented linfonodal and/or distant metastasis; and 3 died because of the tumor evolution. Immunohistochemistry of ICAM-1 was 
more frequently positive at malignant nodules (56.9%) when compared to benign nodules (36.1%; p = 0.0044). In addition, ICAM-1 
intensity of ex/pression was moderate/strong in 30.1% (n = 37) of the malignant nodules; and in 12.0% of the benign nodules (p = 
0.0056). Curiously, all malignant moderate to strong samples were PTC but there was no difference among PCT subtypes. Moderate/
strong ICAM-1 staining was observed in 36% of PTC samples and distinguished PTC from FA (16.6%; p = 0.0039); goiters (7.5%; p = 
0.0003); and FTC (0,0%; p < 0.0001). In addition, ICAM-1 was stronger in tumors with metastasis at diagnosis (p = 0.0048), but was 
unable to differentiate patients with other characteristics of aggressiveness and was not associated to patients’ outcome. In conclusion, 
our data suggest that ICAM-1 cell adhesion molecule may play an important role in the diagnostic and histological characterization of 
thyroid nodules and may help identify patients who need more extensive intervention and more rigorous observation.
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93239 PAPEL DE VARIANTES GENÉTICAS DO PROTO-ONCOGENE RET NA PATOGÊNESE DO 
FEOCROMOCITOMA ASSOCIADO OU NÃO A NEM2
Carla Vaz Ferreira Vargas1, Iuri Martin Goemann1, Lucieli Ceolin1, Ana Paula Palauro Goularte1, Ana Luiza Maia1

1 Universidade Federal do Rio Grande do Sul

Introdução: O feocromocitoma (FEO) é um tumor raro com origem nas células cromafins da medula adrenal. O tumor pode ocorrer 
na forma esporádica ou na forma hereditária, isolado ou em associação com outras enfermidades, como na neoplasia endócrina múl-
tipla tipo 2 (NEM2), síndrome autossômica dominante causada por mutações germinativas do proto-oncogene RET. Pacientes com 
NEM2 e carreadores de dois alelos polimórficos do RET têm risco aumentado para desenvolvimento de FEO, quando comparados 
com aqueles com um ou nenhum polimorfismo. Objetivos: Investigar a influência das variantes L769L, S836S e G691/S904S no risco 
e apresentação clínica do FEO em pacientes com e sem mutação no RET. Métodos: Em pacientes com FEO atendidos no Hospital 
de Clínicas de Porto Alegre, o DNA foi extraído de sangue periférico e as variantes foram analisadas por meio de ensaios TaqMan de 
genotipagem. Dados clínicos foram coletados dos prontuários médicos de forma retrospectiva. Os desfechos analisados incluem recor-
rência, tumor metacrônico e mortalidade. Os pacientes foram divididos em grupo I (RET positivo) e grupo II (RET negativo). Foram 
incluídos 312 controles (doadores do banco de sangue) para a análise comparativa da frequência dos polimorfismos nos grupos I e II 
vs. população saudável. Resultados: Setenta e cinco pacientes com FEO foram incluídos no estudo até o momento, sendo 53 (70,7%) 
no grupo I e 22 (29,3%) no grupo II. Considerando toda a coorte portadora de FEO, a idade média ao diagnóstico foi de 35,4 ± 14,3 
anos e 60% dos pacientes são sexo feminino. No grupo controle, constituído de 312 pacientes, a idade média foi de 46,14 ± 9,14, sendo 
43,6% do sexo feminino. As frequências dos polimorfismos L769L, S836S e G691/S904S no grupo I foram de 51,2%, 19,5% e 36,6%, 
de 26,3%, 11,1% e 55% no grupo II e de 33,7%, 8,7% e 37,8% no grupo controle, respectivamente. A análise comparativa entre os gru-
pos I e II não demostrou associação entre as variantes estudadas e o desenvolvimento do FEO (P > 0,05). Quando avaliamos todos os 
indivíduos com FEO, aqueles portadores da variante L769L desenvolveram a doença mais precocemente em relação aos indivíduos não 
portadores (34,7 ± 12 vs. 39,1 ± 16,7 anos, P = 0,032). Conclusão: Nossa análise preliminar evidencia uma relação entre a presença da 
variante L769L e o desenvolvimento do FEO mais precocemente. Por tratar-se de análise preliminar, mais dados são necessários para a 
avaliação dos desfechos clínicos em pacientes com FEO e portadores das variantes estudadas.
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