
 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO 
 
 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS DA SAÚDE 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

DIAGNÓSTICO, MANEJO E EVOLUÇÃO DE PACIENTES 

COM NÓDULOS TIROIDIANOS TÓXICOS TRATADOS 

COM RADIOIODO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Débora Moroto 

 

 

 

 

 

 

 

São Paulo 

2020 

 



 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO 
 
 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS DA SAÚDE 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

DIAGNÓSTICO, MANEJO E EVOLUÇÃO DE PACIENTES 

COM NÓDULOS TIROIDIANOS TÓXICOS TRATADOS 

COM RADIOIODO 

 

 

TESE APRESENTADA À UNIVERSIDADE 

FEDERAL DE SÃO PAULO – ESCOLA 

PAULISTA DE MEDICINA, PARA OBTENÇÃO 

DO TÍTULO DE MESTRE EM CIÊNCIAS 

 

 

Área de Concentração: Endocrinologia  

Departamento: Medicina 

 

Orientador: Prof. Dr. João Roberto Maciel Martins 

Co-orientadores: Profa. Dra. Susan Chow Lindsey 

Coordenador do Programa: Profa. Dra. Marise Lazaretti Castro 

 

 

 

São Paulo 

2020 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ficha Catalográfica 
 
 



 iii 

 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO 
ESCOLA PAULISTA DE MEDICINA 

CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM TECNOLOGIAS E ATENÇÃO À SAÚDE 
DEPARTAMENTO DE MEDICINA 

 

TESE DE MESTRADO 
 

BANCA EXAMINADORA 

Orientador: 

Prof. Dr. João Roberto Maciel Martins  

Co-Orientador: 

Prof. Dra. Susan Chow Lindsey 

 

Membros Titulares: 

 
1. Prof. Dr. Adriano Namo Cury 
Professor Adjunto da FCMSCSP / Professor Pós-Graduação em Ciências da 
Saúde da FCMSCSP e Vice Diretor do Curso de Medicina da FCMSCSP 
 

 
2. Prof. Dr. Danilo Glauco Pereira Villagelin Neto 
Professor da Disciplina de Endocrinologia e Metabologia da Pontifícia 
Universidade Católica de Campinas 
 

 
3. Prof. Dr. Leonardo Parr Fernandes. 
Prof. Assistente, Disciplina de Educação em Ciências da Saúde da Faculdade de 
Medicina de Marília - FAMEMA  
 

 

Membro Suplente: 

 
3. Profa. Dra. Maria Izabel Chiamolera 
Médica Assistente Doutora da Disciplina de Endocrinologia e Metabologia da 
UNIFESP/EPM. 
 

  

 Data: Junho de 2020. 

 
 



 iv 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Aos meus pais, Paulo e Edna, que 

sempre me ensinaram que educação é a 

maior fortuna que se pode adquirir. Me 

criaram com muito amor e carinho e 

sempre estiveram ao meu lado, me 

apoiando integralmente em todo esse 

processo. Obrigada por acreditarem em 

mim. 



 v 

AGRADECIMENTOS 

 

Desejo expressar os meus profundos agradecimentos a todos aqueles que, 

direta ou indiretamente, permitiram que esta tese se concretizasse e que, sobretudo, 

me apoiaram nesse processo. 

Ao meu orientador Dr. João Roberto Maciel Martins, que, com sua 

excelência, me inspirou a continuar meu processo de formação acadêmica, e a 

quem tanto admiro como profissional e ser humano. Muito obrigada pelo 

acolhimento, paciência, confiança e dedicação. Obrigada também pelo exemplo e 

pela inspiração em seguir o caminho da pesquisa. 

À Dra. Susan Chow Lindsey, co-orientadora, que sempre contribuiu com 

sugestões para melhorar o trabalho. Obrigada pela disponibilidade.  

Ao Dr. Cleber Pinto Camacho que, com seu grande entusiasmo, procurou me 

mostrar um pouco mais sobre estatística. Obrigada pela empolgação com que 

sempre transmite os conhecimentos.   

A todos os professores, preceptores, pós-graduandos e residentes da 

disciplina de Endocrinologia e Metabologia da UNIFESP, pela enorme quantidade 

de conhecimento transmitido e incessante esforço para que pudesse ter uma 

formação sólida, ética e de qualidade.  

Aos voluntários da minha pesquisa, pacientes do Ambulatório de Tiroide 

Geral, por consentirem a participação neste estudo e pela contribuição em prol da 

ciência, sem os quais esse estudo não seria possível e não faria sentido. 

À minha família, que é a base de tudo que sou hoje, serei eternamente grata 

pelo carinho, amor, cuidado e dedicação. Aos meus amigos, pela paciência com a 

minha ausência. E em especial, gostaria de agradecer à minha amiga-irmã e dupla 

de pós-graduação, Isabel Christina de Oliveira Vieira, que fez com que esse 

processo ficasse um pouco menos difícil, obrigada pela amizade e parceria de todos 

os dias. 

À Deus, minha sincera gratidão.  

 

 

 

 

 

 



 vi 

LISTA DE ABREVIATURAS 

 

123I: Iodo radioativo isótopo 123 

131I: Iodo radioativo isótopo 131 

99mTc: Tecnécio 99m 

AMPc: AMP cíclico 

BMNT: Bócio Multinodular Tóxico 

BUNT: Bócio Uninodular Tóxico 

DAT: Drogas Anti-tiroidianas 

DP: Doença de Plummer 

GS- α: Subunidade α da proteína G 

LT4: Levotiroxina Sódica 

RM: Ressonância Magnética 

T4L: Tiroxina Livre 

TC: Tomografia  

TSH: Hormônio Tiroestimulante  

TSHR: receptor de TSH 

US: Ultrassonografia 

 

 

 

 



 vii 

SUMÁRIO 

 

1. APRESENTAÇÃO  .............................................................................................  viii 

 

2. RESUMO  ..............................................................................................................  ix 

 

3. ABSTRACT  ..........................................................................................................  x 

 

4. INTRODUÇÃO  .....................................................................................................  1 

4.1 Nódulo de Tiroide  .............................................................................................  1 

4.2 Etiopatogenia da Doença de Plummer  ...........................................................  1 

4.3 Epidemiologia  ...................................................................................................  3 

4.4 Quadro Clínico  ..................................................................................................  3 

4.5 Diagnóstico  .......................................................................................................  4 

4.6 Tratamento  ........................................................................................................  4 

4.6.1 Drogas Anti-tiroidianas  ....................................................................................  5 

4.6.2 Cirurgia  ............................................................................................................  5 

4.6.3 Radioiodoterapia  .............................................................................................  6 

 

5. OBJETIVOS  .........................................................................................................  8 

5.1 Geral  ..................................................................................................................  8 

5.2 Específicos  .......................................................................................................  8 

 

6. MANUSCRITO: MANAGEMENT AND EVOLUTION OF PATIENTS WITH 

THYROID NODULES TREATED WITH RADIOIODINE  ..........................................  9 

 

7. CONCLUSÕES  ...................................................................................................  38 

 

8. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS DA INTRODUÇÃO ....................................  39 

 

9. ANEXO I – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE ESCLARECIDO  ................  43 

 

10. ANEXO II – PLATAFORMA BRASIL  ...............................................................  49 

 

11. ANEXO III – NOTA À POPULAÇÃO  ................................................................  56 



 viii 

1. APRESENTAÇÃO 

 

Nesta tese de mestrado apresentamos, de acordo com as recomendações da 

Câmara de Pós-graduação da Universidade Federal de São Paulo, Escola Paulista 

de Medicina, um trabalho completo em inglês, intitulado “Diagnosis, management 

and evolution of patients with hyperfunctioning thyroid nodules treated with 

radioiodine”, que será submetido como Artigo Original para a revista Endocrine 

Practice. 

A ideia deste estudo surgiu da necessidade de relatar a grande experiência 

do Centro de Doenças Tiroidianas e Laboratório de Endocrinologia Molecular e 

Translacional do Departamento de Medicina da Escola Paulista de Medicina no 

tratamento do hipertiroidismo causado por nódulos tóxicos (Doença de Plummer - 

DP).  

Nódulos tóxicos constituem um problema relativamente comum na prática 

clínica e se constituem na segunda principal etiologia de hipertiroidismo em regiões 

com suficiência em iodo. Diferentemente da Doença de Graves, que pode ter 

remissão espontâncea após longo período de tratamento medicamentoso com 

drogas antitiroidianas, na DP, o tratamento definitivo, seja por cirurgia ou por 

radioiodoterapia, é requerido na grande maioria dos casos. O tratamento com 

radioiodo para a DP é reconhecido como eficaz, prático e seguro; porém, os 

principais estudos nessa área são relativamente antigos, havendo poucos trabalhos 

recentes a esse respeito, especialmente em nosso meio. Além disso, ainda existem 

controvérsias na literatura a respeito de possíveis fatores que poderiam influenciar 

na eficácia do tratamento com radioiodo e na sua evolução clínica posterior.  

Assim, neste estudo, nos propusemos a descrever quais são os fatores 

clínicos, laboratoriais e de imagem que poderiam estar associados aos desfechos do 

tratamento com radioiodo em um centro universitário único da cidade de São Paulo 

com vistas a contribuir para o melhor manejo dessa doença em nosso meio. 
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2. RESUMO 

 

Contexto: Hipertiroidismo associado a nódulo(s) autônomo(s) (Doença de 

Plummer), corresponde à segunda maior causa de tirotoxicose. Radioiodoterapia é 

uma opção terapêutica reconhecidamente eficaz. 

Objetivo: Descrever as formas de apresentação da Doença de Plummer e sua 

evolução após tratamento com radioiodo e determinar fatores que influenciam na 

eficácia do tratamento. 

Pacientes e Métodos: Foram avaliados, retrospectivamente, prontuários de 

pacientes com mais de 18 anos, com bócio nodular tóxico, tratados com radioiodo 

entre 1997 e 2017, acompanhados no Ambulatório de Doenças Tiroidianas da 

Disciplina de Endocrinologia e Metabologia da Escola Paulista de Medicina. 

Resultados: A eficácia do tratamento com radioiodo foi maior do que 90%, com 

apenas uma única dose. A dose média de radioiodo foi de 28,9 ± 3,4 mCi (mediana= 

30mCi [15-30mCi]). O tempo médio entre a realização do radioiodo e a resolução do 

hipertiroidismo foi de 3,6 ± 3,0 meses (mediana= 2 [1-12 meses]). Após o primeiro 

ano, 33,9% dos pacientes apresentavam hipotiroidismo, 59,4%, eutiroidismo e 6,7%, 

permaneciam em hipertiroidismo. Nos não-respondedores ao radioiodo, as variáveis 

que apresentaram diferença estatística foram o diagnóstico (bócio multinodular 

tóxico) e a dose de radioiodo (média= 25,5 ± 6,5 mCi; mediana= 30 (15-30mCi)]. A 

taxa acumulada de hipotiroidismo foi de 48,9% em 20 anos de seguimento. 

Conclusão: a radioterapia é uma medida eficaz e segura. Na Doença de Plummer, 

são esperadas altas taxas de eutiroidismo pós radioiodo. Falha terapêutica foi 

observada em pacientes com bócios maiores, multinodulares, tratados com menores 

doses. A evolução para hipotiroidismo foi observada principalmente em pacientes 

mais jovens, com bócios maiores e uninodulares. 
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3. ABSTRACT 

 

Background: Hyperthyroidism associated with autonomous nodule(s) (Plummer’s 

disease) is the second main cause of thyrotoxicosis. Radioiodine therapy’s efficacy in 

this context is widely recognized. 

Objective: This article aims to describe the presentation of Plummer’s disease and 

its evolution after radioiodine treatment and determine factors that may influence 

treatment efficacy. 

Patients and Methods: The sample included retrospective medical records of 

patients over 18 years old, with toxic nodular goiter, treated with radioiodine between 

1997 and 2017, who were followed up at a single thyroid center in Brazil. 

Results: The efficacy of treatment with radioiodine was higher than 90%, with just 

one dose. The mean radioiodine dose was 28.9 ± 3.4 mCi (median = 30 mCi [15-

30mCi]). The mean time between radioiodine and hyperthyroidism resolution was 3.6 

± 3.0 months (median = 2 [1-12 months]). After the first year, 33.9% of the patients 

were under hypothyroidism, 59.4% under euthyroidism, and 6.7% under 

hyperthyroidism. Among the non-responders, the variables that showed statistical 

difference were the presence of multinodular goiter and the radioiodine dose (mean = 

25.5 ± 6.5 mCi; median = 30 (15-30 mCi)]. The cumulative rate of hypothyroidism 

was 48.9% over 20 years of follow-up. 

Conclusion: Radiotherapy is an effective and safe treatment. In Plummer’s disease, 

high rates of euthyroidism are expected after the radioiodine treatment. Therapeutic 

failure was observed mainly in patients with larger multinodular goiters treated with 

lower doses of radioiodine. The evolution to hypothyroidism was mostly observed in 

younger patients with larger and uninodular goiters. 
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4. INTRODUÇÃO 

 

4.1 Nódulo de Tiroide  

 

Os nódulos tiroidianos são definidos como lesões dentro da glândula tiroide, 

radiologicamente diferentes do parênquima tiroidiano circundante (DURANTE et al., 

2018). Nódulos tiroidianos se constituem num problema clínico muito comum com 

prevalência de aproximadamente 5% ao exame físico, especialmente em regiões 

com suficiência de iodo. São, ainda, mais comuns em mulheres e indivíduos idosos 

(DURANTE et al., 2018). Quando se considera seu diagnóstico através de exames 

de imagem, no entanto, a prevalência aumenta para cerca de 19-68% com 

ultrassonografia (US), 15% com tomografia (TC) ou ressonância magnética (RM) e 

1-2% com tomografia por emissão de pósitrons (PET-CT) (DURANTE et al., 

2018)(HAUGEN et al., 2015).  

O principal objetivo da avaliação inicial e do seguimento dos nódulos 

tiroidianos é a identificação de um número reduzido de casos de carcinoma 

clinicamente significantes (cerca de 10%), sintomas compressivos (5%) ou 

progressão para hipertiroidismo (5%) (DURANTE et al., 2018). 

Hipertiroidismo e nódulos são muito comuns na população geral, sendo o 

adenoma tóxico (BUNT) ou bócio multinodular tóxico (BMNT) a segunda principal 

causa de hipertiroidismo, sobretudo em pacientes com mais de 60 anos e naqueles 

provenientes de região com deficiência leve ou moderada de iodo (SIEGEL RD; LEE 

SL, 1998). 

 

4.2 Etiopatogenia da Doença de Plummer  

 

 A primeira descrição de nódulo tóxico como “bócio não hiperplásico” foi feita 

por Henry S. Plummer em 1913. O autor constatou que existem dois tipos diferentes 

de hipertiroidismo: a) aquele associado ao bócio difuso e à oftalmopatia (Doença de 

Graves) e o; b) associado ao bócio adenomatoso, decorrente de lesão uni ou 

multinodular  (PLUMMER, 1913). Na Doença de Graves há hiperplasia difusa da 

glândula, com hipertiroidismo secundário ao hiperestímulo promovido por 

autoanticorpos estimuladores do receptor de TSH (TRAb); enquanto no bócio uni ou 

multinodular tóxico, o hipertiroidismo se dá por autonomia do tecido nodular (VAN 

SANDE J et al., 1995). 
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 A autonomia do nódulo pode ser definida como produção de hormônio 

tiroidiano independente do estímulo do hormônio tirotrófico (TSH), promovendo, 

assim, aumento da produção hormonal sem controle pelo feedback negativo do eixo 

hipotálamo-hipófise-tiroide (SIEGEL RD; LEE SL, 1998).  

Uma das alterações identificadas como causadoras dessa autonomia são 

mutações somáticas, com ganho de função, do gene que expressa o receptor de 

TSH (TSHR), que leva à ativação da cascata de AMP cíclico (AMPc), ligada à 

subunidade α da proteína G (GS-α), e à resposta exacerbada dessa sinalização 

(VAN SANDE J et al., 1995)(PASCHKE R; LUDGATE M, 1997)(KRAUSE et al., 

2012). A via do AMPc estimula tanto o crescimento da tiroide quanto a produção e 

secreção do hormônio tiroidiano (SIEGEL RD; LEE SL, 1998). As células que 

expressam o TSHR mutado apresentam vantagem no crescimento e função, 

aumentando a síntese hormonal e, consequentemente, inibindo a secreção de TSH 

e a função do restante da glândula normal, que é TSH-dependente (VAN SANDE J 

et al., 1995).  

Outra mutação descrita como responsável pela etiologia dos adenomas 

autônomos é a que ocorre no gene que expressa GS-α, que também promove a 

ativação da cascata do AMPc, e resulta em fenótipo semelhante ao da mutação no 

TSHR, citada previamente (VAN SANDE J et al., 1995). 

Plummer, no entanto, não diferenciou os dois subgrupos de doenças 

tiroidianas autônomas da tiroide (BMNT e  BUNT) (SIEGEL RD; LEE SL, 

1998)(PLUMMER, 1913). No BMNT, geralmente se observam bócios volumosos, 

mais comuns em idosos, e com a autonomia da glândula precedendo o 

hipertiroidismo franco por anos. O BUNT (Doença de Goetsch), por sua vez, 

caracteriza-se por um adenoma tiroidiano único, que pode ocorrer em qualquer 

idade e que também funciona independentemente da função hipofisária (SIEGEL 

RD; LEE SL, 1998)(PLUMMER, 1913)(WIENER JD; DE VRIES AA, 1979). Diante 

disto, é provável que a autonomia uni ou multinodular, com ou sem hipertiroidismo 

clínico, sejam diferentes expressões da mesma doença (WIENER JD; DE VRIES 

AA, 1979)(PORTERFIELD et al., 2008). 

Considerando-se que a maior parte dos casos de Doença de Plummer (DP) 

ocorre em indivíduos provenientes de regiões com deficiência de iodo, o 

hipertiroidismo ocasionado pela doença é, usualmente, brando ou subclínico, 

enquanto houver a deficiência desse elemento químico. Porém, quando os pacientes 
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com nódulos autónomos são expostos à grande quantidade de iodo, hipertiroidismo 

franco pode ocorrer (LAURBERG et al., 2010)(ZIMMERMANN; BOELAERT, 2015).  

 

4.3 Epidemiologia 

 

 Como já mencionado, o hipertiroidismo causado pela DP é um evento 

relativamente comum em regiões com deficiência de iodo e pode representar até 

50% dos casos nesses locais (GUZO et al., 2006). Embora mais comum em 

situações de carência de iodo, também pode ocorrer em regiões com suficiência 

desse elemento, sendo responsável por até 3-10% dos casos de hipertiroidismo 

nessa condição (GUZO et al., 2006). É uma doença caracteristicamente encontrada 

em indivíduos idosos, em geral após os 60 anos, mas também tem sido descrita, 

mais raramente, em indivíduos jovens (GROB F et al, 2014). Nos indivíduos mais 

velhos, a etiopatogenia da doença envolve a presença de mutação somática no 

gene do TSHR em 20-82% dos casos, ou no gene da GS-α, em cerca de 3-10% dos 

pacientes (KROHN; PASCHKE, 2002)(KROHN et al., 2005)(GEORGOPOULOS et 

al., 2003)(SANCAK et al., 2011)(PALOS-PAZ et al., 2008).  

 

4.4 Quadro Clínico 

 

 A DP pode se apresentar com uma grande variedade de formas: a) inicialmente 

como eutiroidismo clínico e laboratorial, que pode se manter por anos; b) 

hipertiroidismo subclínico, ou seja, paciente assintomático, mas com TSH suprimido 

e T4 e T3 dentro da faixa de referência normal, e; c) hipertiroidismo franco, com 

sinais/sintomas típicos de tirotoxicose associados a TSH suprimido e T4 e T3 séricos 

aumentados (SIEGEL RD; LEE SL, 1998)(ROSS et al., 2016). De uma forma geral, a 

maioria dos nódulos autônomos não cursa inicialmente com tirotoxicose, e sua 

evolução para tirotoxicose franca, caso ocorra, costuma ser lenta e gradual (SIEGEL 

RD; LEE SL, 1998)( ROSS et al., 2016). 

 Quando sintomáticos, as manifestações clínicas de um paciente com nódulo 

autônomo não diferem de outras causas de tirotoxicose, como, por exemplo, na 

Doença de Graves, e incluem agitação, tremores, palpitações, sudorese excessiva, 

intolerância ao calor e perda de peso (ROSS et al., 2016). No entanto, como a DP 

ocorre mais frequentemente em população idosa, os sinais/sintomas podem ser 

discretos, embora as manifestações cardiovasculares sejam frequentes (SIEGEL 



4 

RD; LEE SL, 1998)(ROSS et al., 2016) e se manifestem com taquiarritmias, 

miocardiopatia hipertrófica, além de perda de peso, perda de massa óssea e 

osteoporose (PORTERFIELD et al., 2008). Quando a doença se associa a bócios 

muito volumosos, podem ocorrer sintomas compressivos, tais como dispneia, 

disfagia, distensão das veias do pescoço e estridor – quadro conhecido como sinal 

de Pemberton (PORTERFIELD et al., 2008). Em geral, os quadros de tirotoxicose 

mais sintomáticos ocorrem com nódulos autônomos volumosos (com mais de 3 cm 

de diâmetro) (SIEGE, L RD; LEE SL, 1998)(PLUMMER, 1913)(VAN SANDE J et al., 

1995).  

 

4.5 Diagnóstico 

 

 O diagnóstico de DP é feito pela combinação de exame físico da tiroide com 

testes laboratoriais (SIEGEL RD; LEE SL, 1998). Muitas vezes, o paciente ou 

médico notam a presença de nódulo tiroidiano ao exame físico, mas nem sempre 

associado a sintomas de tirotoxicose (SIEGEL RD; LEE SL, 1998)(PORTERFIELD et 

al., 2008)(WIENER, 1987) . 

 Exames laboratoriais evidenciam níveis suprimidos de TSH e podem 

apresentar concentrações séricas de hormônios tiroidianos normais (doença 

subclínica, mas já indicando nódulo autônomo) ou aumentados (SIEGEL RD; LEE 

SL, 1998)(PORTERFIELD et al., 2008).  

O diagnóstico pode ser confirmado pela cintilografia com iodo (131I ou 123I) ou 

pertecnetato de tecnécio (99mTc). Nesse exame, o nódulo autônomo concentra o 

radioisótopo de forma mais intensa do que o tecido normal peri-nodular, adquirindo 

aspecto de “nódulo quente” no mapeamento (SIEGEL RD; LEE SL, 

1998)(PORTERFIELD et al., 2008)(WIENER, 1987).  

 

4.6 Tratamento 

 

As opções terapêuticas para nódulos tóxicos incluem o uso de drogas anti-

tiroidianas (DAT), ablação com radiodo (131I), lobectomia (se houver um único nódulo 

autônomo) e tiroidectomia total (se a causa do hipertiroidismo for bócio multinodular 

tóxico ou se houver sintomas/sinais de compressão). A preferência por um 

determinado tratamento definitivo deve ser individualizada e depende da idade do 

paciente, presença de comorbidades, intensidade da tirotoxicose, tamanho do bócio 
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e da experiência do médico, uma vez que todas as terapias se mostram eficazes 

(PORTERFIELD et al., 2008)(ROSS et al., 2016)(BIONDI B et al, 2015).  

O tratamento definitivo é indicado em todos os pacientes com hipertiroidismo 

(subclínico ou franco) com >65 anos de idade, com comorbidades graves 

(especialmente as cardiovasculares) e com comprometimento ósseo (BIONDI B et 

al, 2015). Além disso, deve-se considerar fortemente o tratamento definitivo da DP 

em pacientes com nódulos >2,5-3,0 cm de diâmetro. Para indivíduos mais jovens 

(<50 anos), com hipertiroidismo subclínico (TSH entre 0,1-0,4 mUI/L), sem 

comorbidades e com nódulos menores (<2,0 cm de diâmetro), a observação clínica 

pode ser uma opção para o seguimento (ROSS et al., 2016)(BIONDI B et al, 2015). 

O uso contínuo de DAT só é indicado para aqueles pacientes nos quais um 

tratamento definitivo não for possível, por exemplo, em pacientes institucionalizados 

e com perspectiva de sobrevida reduzida, ou quando o paciente recusar um dos dois 

tratamentos definitivos convencionais (ROSS et al., 2016). Para casos em que a 

cirurgia ou o 131I não puderem ser indicados, há a possibilidade de injeção 

percutânea do nódulo com etanol absoluto (ROSS et al., 2016).  

 

4.6.1 Drogas Anti-tiroidianas  

 

As DAT, como o Propiutiuracil e o Metimazol, contribuem com o controle da 

tirotoxicose. No entanto, essas drogas não proporcionam cura ou remissão da 

doença (PORTERFIELD et al., 2008)(ROSS et al., 2016), tendo em vista que, em 

sendo os nódulos autônomos, com a suspensão das DAT, o nódulo voltará a 

produzir hormônios tiroidianos em excesso (PORTERFIELD et al., 2008)(ROSS et 

al., 2016). Dessa forma, as DAT são geralmente indicadas como tratamento inicial 

para compensação da tirotoxicose antes de se realizar um tratamento definitivo 

(PORTERFIELD et al., 2008)(ROSS et al., 2016). 

 

4.6.2 Cirurgia 

 

 A cirurgia é uma modalidade terapêutica que tem sido mais utilizada quando o 

paciente se recusa ao tratamento com 131I ou em casos de bócios muito volumosos 

(PORTERFIELD et al., 2008)(KANG et al., 2002). No entanto, nos Estados Unidos 

da América, a cirurgia é a abordagem preferida pelos pacientes e cirurgiões, devido 

ao fato de apresentar menores índices de recorrência do hipertiroidismo e menores 
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taxas de hipotiroidismo, se comparada ao 131I, particularmente quando o paciente 

apresenta nódulo autônomo único (PORTERFIELD et al., 2008)(KANG et al., 2002). 

 O procedimento de escolha geralmente é a lobectomia, quando o nódulo é 

único, ou a tiroidectomia total para os bócios multinodulares tóxicos ou se 

sinais/sintomas compressivos (PORTERFIELD et al., 2008)(ROSS et al., 2016). Os 

pacientes devem estar, preferencialmente, em eutiroidismo antes da realização da 

cirurgia, o que é obtido por meio do uso prévio de DAT e beta-bloqueadores 

(SIEGEL RD; LEE SL, 1998)(ROSS et al., 2016). 

 Apesar de ser um procedimento mais invasivo do que o 131I e, além disso, 

envolver riscos anestésicos e cirúrgicos, a cirurgia leva à resolução rápida e eficaz 

do hipertiroidismo em praticamente 100% dos casos (em comparação com 80% de 

eficácia quando 131I é utilizado) (PORTERFIELD et al., 2008)(KANG et al., 2002). 

Outra vantagem da cirurgia, seria a remoção de bócios muito volumosos que, em 

mãos habilidosas, ocorre com baixo risco de morbidade e mortalidade (KANG et al., 

2002).  

 

4.6.3 Radiodoterapia  

 

O 131I é usado para tratamento de hipertiroidismo há mais de 60 anos 

(PORTERFIELD et al., 2008)(ROSS et al., 2016) . Seu uso é baseado no fato de que 

esse radiofámaco é captado seletivamente pelo tecido tiroidiano, provocando tiroidite 

actínica e consequente redução de volume e da função glandular (PORTERFIELD et 

al., 2008). O 131I é uma modalidade terapêutica de fácil realização, baixo custo e 

com poucos riscos. Dentre esses riscos, pode-se citar piora temporária da 

tirotoxicose (decorrente da ruptura dos folículos tiroidianos pela tiroidite actínica), 

náusea, vômito e anorexia (SIEGEL RD; LEE SL, 1998). 

Apesar do seu uso há décadas, não existem muitos estudos clínicos 

randomizados para orientar o tratamento da DP com 131I (KANG et al., 2002)(AKTAŞ 

et al., 2015). Em geral, a dose recomendada depende do tamanho da glândula, da 

intensidade da captação e do grau de supressão do restante do tecido normal 

(SIEGEL RD; LEE SL, 1998)(ROSS et al., 2016). Em comparação com a Doença de 

Graves, na DP é necessária dose maior de 131I, para o mesmo tamanho de bócio, 

devido à menor absorção de iodo (SIEGEL RD; LEE SL, 1998)(ROSS et al., 2016). 

A dose a ser administrada pode ser calculada (o que é feito baseando-se no 

tamanho do bócio e na intensidade da captação do radioiodo pela tiroide na 
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cintilografia), ou pode-se usar protocolos de doses fixas (AKTAŞ et al., 2015)(ŞAKI; 

CENGIZ; YÜREKLI, 2015)(ROKNI et al., 2014). 

Comparada ao tratamento cirúrgico (tiroidectomia total), a porcentagem de 

falha ao tratamento com 131I no BMNT é maior após uma única dose do 

radiofármaco (<1% versus 3-27%, respectivamente)(ROSS et al., 2016) 

(CECCARELLI et al., 2005)(YANO et al., 2011)(KANG et al., 2002)(SCHIAVO et al., 

2015)(FERRARI; RESCHINI; PARACCHI, 1996)(ABDELRAZEK et al., 

2012)(WALTER et al, 2004)(ERKAN et al., 2012)(AKTAŞ et al., 2015). 

 Além disso, a taxa de resposta ao tratamento (controle do hipertiroidismo) é 

de praticamente 100% com a cirurgia (em poucos dias) e, no tratamento com 131I, 

varia de 50-60% aos 3 meses, podendo chegar a 80% após 6 meses do tratamento 

(ROSS et al., 2016).  

Por outro lado, a evolução para hipotiroidismo definitivo é menor com 131I (3,0-

7,6% após 12 meses do tratamento) se comparada à tiroidectomia total nos BMNT 

(100%) (ROSS et al., 2016)(CECCARELLI et al., 2005). No entanto, as taxas de 

hipotiroidismo após o 131I aumentam ao longo do tempo, podendo chegar a 40-64% 

após 4-20 anos de seguimento (ROSS et al., 2016)(CECCARELLI et al., 

2005)(YANO et al., 2011).   

Apesar da reconhecida eficácia do tratamento da DP com 131I, os principais 

estudos nessa área são antigos, havendo poucos trabalhos recentes a esse 

respeito. Assim, nesse estudo, nos propusemos a avaliar, retrospectivamente e num 

grande número de casos, os fatores envolvidos na eficácia ao tratamento com 131I 

em pacientes com DP provenientes de um centro universitário e hospitalar único da 

cidade de São Paulo. 
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5. OBJETIVOS 

 

5.1 Geral 

 

Descrever as formas de apresentação da Doença de Plummer e sua evolução 

após tratamento com 131I em centro universitário único na cidade de São Paulo. 

 

5.2 Específicos 

 

5.2.1. Determinar possíveis fatores (clínicos, laboratoriais e de imagem) que 

influenciam na eficácia do tratamento com 131I e a evolução clínica.  

 

5.2.2. Avaliar os desfechos do tratamento com 131I a curto, médio e longo 

prazo.  
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Abstract 

 

Introduction: This article aims to describe the presentation of Plummer’s disease 

and its evolution after radioiodine treatment and determine factors that may influence 

treatment efficacy. 

Methods: The sample included retrospective medical records of 165 adult patients 

with toxic nodular goiter treated with radioiodine between 1997 and 2017, followed up 

at a single thyroid center. 

Results: The efficacy of treatment with a single dose of radioiodine was higher than 

90%. The mean radioiodine activity was 28.9 ± 3.4 mCi. The mean time between 

radioiodine performance and hyperthyroidism resolution was 3.6 ± 3.0 months, 

ranging from 1–12 months. After the first year, 33.9% of the patients were under 

hypothyroidism, 59.4% under euthyroidism, and 6.7% under hyperthyroidism. Among 

the non-responders, the variables that showed statistical difference were the 

presence of multinodular goiter and the radioiodine activity (mean = 25.5 ± 6.5 mCi; 

median = 30 (15–30 mCi)]. The cumulative rate of hypothyroidism was 48.9% over 

20 years of follow-up. 

Conclusion: Radioiodine therapy is an effective and safe treatment. In Plummer’s 

disease, high rates of euthyroidism are expected after the radioiodine treatment. 

Therapeutic failure was observed mainly in patients with larger multinodular goiters 

treated with lower doses of radioiodine. The evolution to hypothyroidism was mostly 

observed in younger patients with larger and uninodular goiters. 
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Introduction 

  

Hyperthyroidism associated with autonomous nodules (toxic adenoma and 

toxic multinodular goiter, also known as Plummer’s disease [PD]) represents the 

second main cause of thyrotoxicosis. They occur mainly in patients older than 60 

years and in those from regions with mild/moderate iodine deficiency [1]. 

Radioiodine (131I) is one of the most widely used modalities of definitive 

treatment in hyperthyroidism, and it has been used for this purpose for over 60 years 

[2, 3]. It is recognized as a safe, easy-to-perform, and low-cost treatment, and it is 

highly effective for treating functioning nodules. 

Despite the recognized efficacy of 131I in PD treatment, the main studies in this 

area are scarce, and only a few recent studies evaluate the possible clinical 

parameters that may affect treatment response, such as nodule number and size, 

thyroid volume, previous antithyroid drug (ATD) use, hormone levels at diagnosis, 

and 131I activity. 

Thus, in this study, we proposed evaluating the factors involved in the efficacy 

of 131I and clinical variables that may interfere with the post-dose outcome. 

 

  

Patients and Methods 

  

Study design and population     

We retrospectively evaluated patients of both sexes, over 18 years old, and 

with uni- or multinodular autonomous goiter. All patients were treated with 131I and 

followed up at our Thyroid Diseases Outpatient Clinic from 1997 to 2017. 

The diagnostic criteria for PD were as follows: 
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a) Levels of thyroid-stimulating hormone (TSH) below the reference limit (< 0.5 

mIU/L). 

b) Normal or increased free T4 (FT4) serum levels; and 

c) Presence of uni- or multinodular goiter. 

Patients with clinical, biochemical, or imaging exams suggestive of Graves’ 

disease were excluded from the study. 

The institution’s ethics committee approved the study, and the patients signed 

the Informed Consent Form (CAAE: 07841519.6.0000.5505). 

  

Clinical data 

We obtained sociodemographic information and clinical data, such as time 

since diagnosis, clinical status, presence of comorbidities, use of medications, goiter 

size, serum hormone levels and presence of thyroid autoantibodies, use of ATD, 

imaging and 131I activity used in the treatment, and clinical, laboratory, and imaging 

evolution after 131I. 

 

Laboratory measurements 

TSH was measured by immuno-electrochemiluminescence assay (Roche 

Diagnostics, Mannheim, Germany), with a reference range of 0.5–4.5 mIU/L, and 

free T4 by electrochemiluminescence assay (Roche Diagnostics, Mannheim, 

Germany), with a reference range of 0.6–1.5 ng/dL. 

TSH and FT4 were evaluated before and at 1, 2, 3, 6, 9, and 12 months after 

131I treatment. Additionally, we collected data on the last thyroid function available up 

to 20 years after treatment. 

The evaluation of thyroid antibodies was qualitatively analyzed as positive or 

negative at diagnosis. 
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Image exams 

 Ultrasonography (US) was used to evaluate the volume of the thyroid and the 

nodule characteristics. The thyroid and nodule volumes were estimated using the 

standard geometric formula [4]. The scintigraphy was performed with technetium 99m 

(99mTc) or 131I and allowed classification of the cases into uninodular goiter (UNG) or 

a multinodular goiter (MNG). 

Patients with compressive symptoms also underwent neck and mediastinal 

tomography. 

 

Statistical analysis 

A descriptive analysis was conducted regarding the sociodemographic 

variables and the health history of the patients studied. Quantitative variables were 

assessed by Student’s t-test (or Mann-Whitney) and Spearman correlation, as 

needed. Qualitative variables were analyzed by chi-square and Fisher’s tests. The 

level of statistical significance was set at p < 0.05. 

All analyses were performed using the SPSS® version 23.0 program (SPSS® 

Inc; Illinois, USA). 

 

  

Results 

 

We included 203 PD patients treated with 131I between 1997 and 2017. Thirty-

eight patients were excluded from subsequent analyses because they did not have 

complete data or had an uncertain diagnosis. The mean follow-up of the remaining 

165 patients was 61 ± 44 months after 131I (median = 51 [range = 6-241 months]). 
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Epidemiology and clinical presentation data are exhibited in Table 1 and 

Figure 1. The average time reported between nodule/goiter onset and PD diagnosis 

was 20 ± 15 years (median = 15 [1–58 years]). Nine out of 96 patients (9.4%) had 

positive serum antithyroid antibodies (antithyroglobulin or antithyroperoxidase). 

Table 1 shows the patients' clinical and laboratory characteristics. At 

diagnosis, most patients had subclinical hyperthyroidism. Regarding the volume of 

the gland, 118/129 presented thyroid volume above the upper limit of normality (> 14 

mL) at ultrasound (mean = 62.2 ± 54.0 mL; median = 45.7 [14.6-276 mL]), and the 

mean diameter of the toxic nodule was 3.3 ± 1.3 (median = 3.1 [1.0–6.5 mL]). The 

majority of patients received ATD before definitive treatment. 

In the assessment of 131I pre-dose thyroid function, 30.2% of the patients were 

in euthyroidism (normal TSH and FT4), 6.8% in hypothyroidism (TSH > 4.5 mIU/L), 

and 63% hyperthyroidism (TSH < 0.5 and normal or increased FT4). 

Patients received a 131I activity of 28.9 ± 3.4 mCi (median = 30 mCi [15–30 

mCi]). Only 4 out of 165 patients had any complications related to the use of 131I, 

including xerostomia, transient dysphonia, parotitis, and anemia. 

After treatment, patients were evaluated at 1, 2, 3, 6, 9, and 12 months. 

Hypothyroidism was defined as an increase in TSH above the upper limit of normal 

reference or FT4 below the lower limit of normality or the need for levothyroxine (LT4) 

use; euthyroidism such as TSH and FT4 within the normal range; and 

hyperthyroidism such as suppressed TSH and elevated FT4, or those that still 

required ATD use after 131I. 

Figure 2 illustrates the evolution of patients overtime during the first 12 months 

after 131I. At the end of the 12 months, 33.9% of patients were under hypothyroidism 

(Table 2). Eighty-two percent of the patients who evolved to hypothyroidism did so in 

the first three months after 131I treatment; these patients were younger (mean = 53 ± 
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16 years; median = 52 years [23-81]; p = 0.0007), had lower thyroid volumes (mean 

= 34.1 ± 41.3 mL; median = 24; 7 [11–274.4]; p < 0.0001), and had a higher 

proportion of UNG (p = 0.0001). The evolution to euthyroidism increased over time, 

and the majority (86.7%) reached euthyroidism until the 6th month after 131I. On the 

other hand, the percentage of patients who remained decompensated dropped 

rapidly, and at the 12th month, only 6.7% were on hyperthyroidism or ATD (Table 2). 

The outcome at the 12th month after 131I treatment was defined as “responder” 

for patients who experienced normalization of TSH or progression to hypothyroidism, 

and “non-responder” for those who persisted with suppressed TSH and FT4 above or 

within the normal reference range, or who still needed to use ADT (Table 3). Non-

responders totaled 11 patients (6.7%) and had a higher proportion of MNG. 

Responders received more radioiodine activity than non-responders. And the mean 

time between 131I and hyperthyroidism resolution was 3.6 ± 3.0 months (median = 2 

[1–12 months]). 

A separate analysis of clinical, laboratory, and outcome characteristics of 

patients with UNG and MNG showed that the MNG patients were, on average, older, 

had larger goiters, and had a higher percentage of euthyroidism and persistent 

hyperthyroidism after 12 months of 131I treatment (Table 4). 

Of the patients who achieved euthyroidism in the first 12 months after 131I, 

6/98 (6.1%) relapsed to hyperthyroidism later (after 24, 24, 120, 132, and 180 

months, respectively) and required a new treatment of 131I, while 16 evolved to 

hypothyroidism after a mean time of 55.2 ± 25 months (median = 54.5 [17–101]). 

Sixty-four remained in euthyroidism, with a mean follow-up of 56.4 ± 49.8 months 

(median = 39 [6–241 months]), and twelve patients discontinued follow-up (Table 5). 

Among the patients requiring a new dose of 131I, 50% developed hypothyroidism, and 
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the others remained in euthyroidism until the last evaluation, with a mean follow-up of 

31 ± 31.2 months (median = 13 [13–67 months]). 

In the non-responder group, all patients underwent a new 131I dose: one out of 

eleven patients required three doses of 131I. Fifty percent (5/10) evolved to 

hypothyroidism, with a mean time of 12.2 ± 18.1 months after the last 131I dose 

(median = 6 [1–44 months]), and 50% evolved to euthyroidism, with a mean follow-up 

time of 79.2 ± 67.8 months (median = 64.5 [14–174 months]). 

Considering only patients who received a single dose of 131I, the cumulative 

rate of hypothyroidism was 48.9% (72/147). Additionally, we evaluated 64 patients 

who had US before and after 131I treatment (7–236 months after), and of these, 35 

(54.6%) had a reduction in thyroid volume > 40% (Fig. 3). 

 

Discussion 

 

In the present study, we demonstrated that 131I is highly effective in treating 

PD, with hyperthyroidism resolution in more than 90% of the cases with a single 

radioiodine activity. This finding is consistent with others described in the literature, 

which show success rates of 86-94% [5–8]. Only 6% of patients did not respond to 

the first dose of 131I in the first 12 months and required new treatment, a failure rate 

ranging from 3 to 27% in the literature [3, 6, 9–14].  

The percentage of women in the present study was >90%, which is higher 

than that found in previous studies showing a ratio of about 4–7 women to each man 

in PD patients [2, 5, 9, 12, 15]. As expected, patients with autonomous nodules were 

mostly women, older, with a mean age of 60 years, which agrees with other studies 

[5, 6].  
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Characteristically, thyrotoxicosis due to autonomous nodules evolves 

gradually because most hormone overproduction depends on nodule growth, and the 

finding of subclinical hyperthyroidism is quite common [15]. Thus, most patients in 

this study were also initially diagnosed with subclinical hyperthyroidism (68%), which 

is consistent with the literature [10]. Also, most individuals presented with MNG 

(Table 1), and in the literature, this percentage varies widely between 30 and 86% [2, 

6, 9, 11, 13, 14]. 

In the present study, patients received a higher activity of 131I than that 

described in the literature, which ranged from 4 to 50 mCi [2, 5, 12, 14]. Thus, 12 

months after 131I treatment, about 1/3 of the patients evolved to hypothyroidism, and 

the majority (60%) remained in euthyroidism. The hypothyroidism rate found in the 

present study was higher than that found in other studies, ranging from 7.6 to 19% [5, 

6, 10, 13, 14], which may be related, at least in part, to the highest 131I activity. Still, 

regarding the patients who evolved to hypothyroidism, the main characteristics were: 

younger age at diagnosis, smaller goiters, and a higher proportion of UNG, which 

was similarly observed in previous studies [6, 16].  

In our study, the group of non-responders consisted mainly of individuals with 

MNG, which could represent the group with higher resistance to 131I treatment and, 

perhaps, those eligible for higher doses. However, these were precisely the patients 

who had lower 131I activity, which could cause a lower response rate. Despite being 

mostly MNG patients, interestingly, non-responders had smaller toxic nodule 

diameter and higher FT4 levels than the responders, but this difference was not 

significant. Patients with MNG also had higher thyroid volume before radioiodine and 

a higher proportion of euthyroidism after treatment (Table 3). 

Retrospective studies [5, 14] show decreased response to 131I in patients 

using ATD, and increased rate of hypothyroidism in those with positive antibodies [5, 



18 

17]; however, this was not observed in the present study. Other studies have also 

shown that the presence of antithyroid antibodies and unsuppressed TSH at the time 

of 131I treatment increases the chance of progression to hypothyroidism [5, 8, 18]. In 

the present study, antithyroid antibodies were positive in only 9 of 96 patients (9.4%), 

but their presence did not influence the therapeutic response. Regarding TSH at the 

time of treatment, patients with UNG had higher serum TSH levels than those with 

MNG, but the difference was not significant (Table 4). 

In the group of responding patients who remained in euthyroidism up to 12 

months after 131I, a small portion had a recurrence of hyperthyroidism (6.1%), and 

16% evolved with hypothyroidism, highlighting the importance of clinical and 

laboratory follow-up. Indeed, previous studies [5, 14] showed that the late cumulative 

rate of hypothyroidism after a single 131I dose increases progressively, reaching 

almost 50% (72/147 cases) after up to 20 years of follow-up. Similarly, Ceccarelli et 

al. [5] showed a progressive increase in hypothyroidism prevalence after 131I 

treatment, 7.6%, 28%, 46%, and 60%, respectively, in 1, 5, 10, and 20 years. 

Interestingly, in the present series, we observed that patients with UNG presented 

late evolution to hypothyroidism in a significantly higher percentage than those with 

MNG (65% vs. 27.3%). In contrast, Holm et al. [16] showed that the prevalence of 

hypothyroidism in MNG patients increased from 3% after one year of 131I treatment to 

64% after 24 years. The evolution to hypothyroidism after PD treatment varies widely 

in different studies [3, 5, 6], and several factors, such as geographic region, iodine 

sufficiency, and 131I dose choice, could influence this evolution. 

Regarding the change in thyroid volume after 131I treatment, more than half 

showed a volume decrease greater than 40%, a result similar to that obtained in 

other studies [2, 19, 20]. 
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It is noteworthy that 131I treatment was well tolerated, with an adverse effect 

occurring around 2.4%, slightly higher than that described by other authors [5]. 

The major limitation of the present study is that it is retrospective. However, it 

represents the analysis of a significant number of patients over an extended period in 

a single hospital center. Despite the high efficacy of 131I treatment observed here, we 

believe that the findings described may contribute to the reevaluation of approaches 

regarding the choice of radioiodine dose as well as the adjustment of long-term 

follow-up protocols to enable early diagnosis and treatment of recurrences of 

hyperthyroidism and the management of late evolution to hypothyroidism. 
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Figure Legends 

 

Fig. 1. Distribution of patients with Plummer’s disease by age group. 

Fig. 2. Evolution of thyroid status in patients with toxic goiters after radioiodine 

treatment. 

Fig. 3. Comparison of thyroid volumes before and after radioiodine treatment. 
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Tables and Figures 

 

Table 1. Clinical, laboratory, and imaging characteristics of patients at diagnosis and 

drug treatment. 

Age (years)    

Mean ± SD 59.7 ± 15.1 

Median (variation) 62 (23-92) 

 

Gender  

Female 150 (91%) 

Male 15 (9%) 

 

Thyroid status at diagnosis  

Clinical Hyperthyroidism 48 (31.8%) 

Subclinical Hyperthyroidism  105 (68.2%) 

Diagnosis  

UNG 64 (38.8%) 

Subesternal UNG 2 (1.2%) 

MNG 64 (38.8%) 

Substernal MNG 35 (21.2%) 

 

Referred symptoms  

Thyrotoxicosis 81 (49.4%) 

Goiter 81 (50%) 

Compression 27 (16.7%) 

Asymtomatic 35 (21.6%) 
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TSH (mIU/L)  N = 152 (92.1%) 

Mean ± SD 0.13 ± 0.12 

Median (variation) 0.06 (0.01-0.5) 

 

T4L (ng/dL)  N = 130 (78.8%) 

Mean ± SD 1.53 ± 0.54 

Median (variation) 1.4 (0.77-3.9) 

 

Thyroid volume at US (mL) N = 129 (78.2%) 

Mean ± SD 58 ± 53.5 

Median (variation) 39.4 (10.4-276) 

 

Larger diameter of nodule at US (cm) N = 112 (67.9%) 

Mean ± SD 3.1 ± 1.2 

Median (variation) 3 (1-6.5) 

 

Nodule volume at US (mL) N = 74 (44.8%) 

Mean ± SD 12.5 ± 15 

Median (variation) 7.1 (0.3-79.6) 

 

ATD N = 158 (95.8%) 

Metimazole 110 (69.6%) 

Propiutiuracil 5 (3.2%) 

No drug 43 (27.2%) 

N, number of patients with available parameters; SD, standard deviation; UNG, 
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uninodular goiter; MNG, multinodular goiter; US, ultrasound; ATD, antithyroid drug. 
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Figure 1. Distribution of patients with Plummer’s disease by age group. 
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Figure 2. Evolution of thyroid status in patients with toxic goiters after radioiodine 

treatment. 
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Table 2. Thyroid status evolution of Plummer’s disease patients after radioiodine 

treatment. 

Timing after 131I 

(months) 

Hypothyroidism 

N (%) 

Euthyroidism 

N (%) 

Hyperthyroidism 

N (%) 

1 5 (3.0) 22 (13.3) 138 (83.7) 

2 33 (20) 45 (27.3) 87 (52.7) 

3 46 (27.9) 69 (41.8) 50 (30.3) 

6 51 (30.9) 85 (51.5) 28 (17.6) 

9 54 (32.7) 87 (52.7) 24 (14.5) 

12 56 (33.9) 98 (59.4) 11 (6.7) 

N, number of patients. 131I, radioiodine. 
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Table 3. Clinical and laboratory characteristics of radioiodine responders and non-

responders. 

Parameters Responders 

N= 154 (93.3%) 

Non-responders 

N= 11 (6.7%) 

p 

Age (years)     

Mean ± SD 59.5 ± 15.3 62.5 ± 12.5 0.44 

Median (variation) 62 (23-92) 67 (31-76)  

Gender    

Female 140 (90.9%) 10 (90.9%) >0.99 

Male     14 (9.1%) 1 (9.1%)  

Diagnosis    

UNG 64 (41.6%) 2 (18.2%) 0.02 

MNG 90 (58.4%) 9 (81.8%)  

Thyroid volume at US (mL)    

Mean ± SD 56.2 ± 51.3 88.2 ± 83.1 0.43 

Median (variation) 39 (10.4-276) 48.5 (13.7-225.9)  

Larger diameter of nodule at US (cm)    

Mean ± SD 3.2 ± 1.2 2.2 ± 1 0.17 

Median (variation) 3 (1-6.5) 2 (1.3-3.3)  

Nodule volume at US (mL)    

Mean ± SD 12.7 ± 15.1 7.4 ± 9.5 0.64 

Median (variation) 7.1 (0.3-79.5) 7.4 (0.6-14.1)  

Thyroid status at diagnosis    

Clinical Hyperthyroidism 43 (30.3%) 5 (45.5%) 0.3 

Subclinical Hyperthyroidism  

 

99 (69.7%) 6 (54.5%)  
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TSH before 131I (mUI/L)     

Mean ± SD 1.2 ± 3.7 1.1 ± 2 0.67 

Median (variation) 0.3 (0.05-40.2) 0.2 (0.05-5.4)  

T4L before 131I (ng/dL)     

Mean ± SD 1.3 ± 0.7 1.5 ± 0.4 0.10 

Median (variation) 1.2 (0.6-5.5) 1.5 (0.9-2.3)  

Use of ATD    

Yes 107 (71.8%) 8 (88.9%) 0.44 

No 42 (28.2%) 1 (11.1%)  

131I activity (mCi)    

Mean ± SD 29.2 ± 2.9 25.5 ± 6.5 0.005 

Median (variation) 30 (15-30) 30 (15-30)  

N, number of patients; SD, standard deviation; UNG, uninodular goiter; MNG, 

multinodular goiter; US, ultrasound; 131I, radioiodine; ATD, antithyroid drug. 

 



33 

Table 4. Clinical and laboratory characteristics of patients with toxic uninodular goiter 

and toxic multinodular goiter. 

Parameters UNG 

N= 66 (40%) 

MNG 

N=99 (60%) 

p 

Age (years)     

Mean ± SD 55.6 ± 15.6 62.4 ± 14.2 0.005 

Median (variation) 54 (23-86) 65 (29-92)  

Gender    

Female 59 (89.4%) 91 (91.9%) 0.59 

Male 7 (10.6%) 8 (8.1%)  

Thyroid volume at US (mL)    

Mean ± SD 37.3 ± 25.8 70.3 ± 61.5 0.0003 

Median (variation) 27.1 (10.4-125.5) 55.2 (11-276)  

Larger diameter of nodule at US (cm)    

Mean ± SD 3.1 ± 1.2 3.2 ± 1.3 0.95 

Median (variation) 3 (1.0-6.1) 3.1 (1.0-6.5)  

Nodule volume at US (mL)    

Mean ± SD 13.4 ± 15.8 11.5 ± 14 0.4 

Median (variation) 7.9 (0.35-79.5) 6.7 (0.31-66.3)  

Thyroid status at diagnosis    

Clinical Hyperthyroidism 17 (26.2%) 33 (34.4%) 0.3 

Subclinical Hyperthyroidism  48 (73.8%) 43 (65.3%)  

Use of ATD    

Yes 45 (72.6%) 70 (72.9%) >0.99 

No 17 (27.4%) 26 (27.1%) 
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TSH before 131I (mUI/L)     

Mean ± SD 1.6 ± 5.5 0.95 ± 1.6 0.63 

Median (variation) 0.28 (0.05-40.2) 0.3 (0.05-7)  

T4L before 131I (ng/dL)     

Mean ± SD 1.3 ± 0.8 1.3 ± 0.6 0.3 

Median (variation) 1.15 (0.6-5.5) 1.3 (0.6-4.7)  

131I (mCi)    

Mean ± SD 29.3 ± 2.8 28.7 ± 3.8 0.24 

Median (variation) 30 (15-30) 30 (15-30)  

Evolution after 131I    

Hypothyroidism 35 (53%) 21 (21.2%) 0.0001 

Euthyroidism 29 (44%) 69 (69.7%)  

Hyperthyroidism 2 (3%) 9 (9.1%)  

N, number of patients; SD, standard deviation; UNG, uninodular goiter; MNG, 

multinodular goiter; US, ultrasound; 131I, radioiodine; ATD, antithyroid drug. 
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Table 5. Late follow-up of patients in euthyroidism at 12 months. 

Parameters Late 

Hypothyroidism 

N= 16/98 

Late  

Hyperthyroidisms 

N= 6/98 

 

Euthyroidism 

N=64/98 

 

p 

Age (years)  

    Mean ± SD 60.9 ± 12 63.7 ± 8 64.2 ± 13.9 0.70 

Median (variation) 66.5 (39-79) 64 (49-71) 65.5 (27-92) 

 Gender 

    Female 14 (87.5%) 5 (83.4%) 60 (93.8%) 0.52 

Male 2 (12.5%) 1 (16.6%) 4 (6.2%)  

Diagnosis 

    UNG 10 (62.5%) 1 (16.7%) 17 (26.6%) 0.01 

MNG 6 (37.5%) 5 (83.3%) 47 (73.4%) 

 Thyroid volume at 

US (mL) 

    Mean ± SD 47 ± 28 109.8 ± 89.8 67,8 ± 52 0.20 

Median (variation) 42.9 (10.4-98) 67.7 (59.7-244) 58.7 (12-276) 

 Larger diameter of 

nodule at US (cm) 

    Mean ± SD 3 ± 1 4.1 ± 2.3 3.2 ± 1.2 0.88 

Median (variation) 2.8 (1.8-5.4) 4 (2-6.3) 3 (1.2-6.5) 

 Use of ATD 

    Yes 10 (66.7%) 4 (80%) 41 (66.1%) 0.82 

No 5 (33.3%) 1 (20%) 21 (33.9%) 

 TSH before 131I 

(mUI/L)  
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Mean ± SD 0.5 ± 0.5 0.25 ± 0.3 0.57 ± 0.68 0.44 

Median (variation) 0.34 (0.05-1.9) 0.15 (0.05-0.83) 0.34 (0.05-3.4) 

 T4L before 131I 

(ng/dL)  

    Mean ± SD 1 ± 0.4 1.5 ± 0.5 1.4 ± 0.7 0.17 

Median (variation) 1.0 (0.6-1.8) 1.5 (1.2-1.9) 1.3 (0.7-4.7) 

 131I activity (mCi) 

    Mean ± SD 29 ± 2.72 25 ± 5.5 29.5 ± 2.3 0.001 

Median (variation) 30 (20-30) 25 (20-30) 30 (15-30)   

N, number of patients; SD, standard deviation; UNG, uninodular goiter; MNG, 

multinodular goiter; US, ultrasound; 131I, radioiodine; ATD, antithyroid drug. 
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Figure 3. Comparison of thyroid volumes before and after radioiodine treatment. 
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7. CONCLUSÕES 

 

 Na presente série monstramos que a maioria dos pacientes portadores de DP 

tratados com 131I em nosso meio é composta por mulheres, com idade média ao 

redor de 60 anos de idade. Além disso, a principal forma de apresentação clínica 

desses pacientes foi como hipertiroidismo subclínico, causado por BMNT. 

 Pacientes com BMNT foram mais velhos e apresentaram maiores volumes 

tiroidianos. 

 O tratamento com 131I mostrou-se altamente eficaz, com falha na resposta menor 

do que 7% no primeiro ano.  

 Falha ao tratamento foi proporcionalmente maior nos pacientes com BMNT e 

naqueles que receberam doses menores de 131I.  

 Um terço dos pacientes evoluíram para hipotiroidismo no primeiro ano após o 

tratamento, sendo, predominantemente, pacientes mais jovens e portadores de 

BUNT. A taxa cumulativa de hipotiroidismo ao longo do seguimento chegou a 

aproximadamente 50%. 

 Cerca de 60% dos pacientes permaneceram em eutiroidismo no primeiro ano 

após o 131I e 40% continuaram nessa condição até 20 anos de seguimento.  
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9. ANEXO I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO I – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E 

ESCLARECIDO 
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TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE) 

 

Título do Estudo: Diagnóstico, manejo e evolução de pacientes com nódulos 

tiroidianos tóxicos tratados com radioiodo 

 

Aluna: Débora Moroto 

 

Orientador: João Roberto Maciel Martins 

Co-Orientadora: Susan Chow Lindsey 

 

Local:  

Ambulatório de Endocrinologia (Setor de Doenças Tiroidianas) – 

Departamento de Medicina – Disciplina de Endocrinologia e Metabologia – Escola 

Paulista de Medicina - UNIFESP/EPM 

 

Informação ao Paciente:  

Estas informações estão sendo fornecidas para a sua participação voluntária 

nesse estudo, que tem como objetivo descrever as formas de apresentação do 

hipertiroidismo (excesso de produção de hormônios pela glândula tiroide) provocado 

por nódulos tiroidianos e sua evolução após tratamento com iodo radioativo. Além 

disso, pretendemos identificar possíveis fatores preditores de evolução para 

hipotireoidismo (falta de produção dos hormônios da tiroide) após essa forma de 

tratamento, para que com esse conhecimento o diagnóstico do hipotiroidismo possa 

ser precoce e o início da reposição hormonal mais eficiente.  

Durante e após o término do estudo você continuará a ser acompanhado na 

rotina do Ambulatório de Endocrinologia (Setor de Doenças Tiroidianas) – 

Departamento de Medicina – Disciplina de Endocrinologia e Metabologia – Escola 

Paulista de Medicina - UNIFESP/EPM, de acordo com indicação clínica.  

Este é um documento que foi preparado baseado na Resolução Normativa 

466/12 do Conselho Nacional de Saúde/Ministério da Saúde para fornecer as 

orientações de como devem ser conduzidos os estudos científicos envolvendo seres 

humanos e para proteger os pacientes que dele participam. 

A sua participação no estudo é voluntária. Você terá que assinar o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido se desejar participar. Mesmo que não queira 

participar do estudo, você receberá o mesmo tratamento dado aos participantes. 
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As seguintes informações lhe darão uma visão do assunto e lhe mostrarão as 

razões que nos levam a fazer esse estudo. 

 

Visão Geral:  

O hipertiroidismo é o excesso de produção de hormônios (T3 e T4) tiroidianos 

que tem como uma de suas principais causas a existência de um ou mais nódulos 

na tiroide que são capazes de produzir esses hormônios de forma independente. 

Esse fenômeno é denominado na medicina como bócio uni ou multinodular tóxico 

(ou Doença de Plummer).  

 Os pacientes podem ser assintomáticos, mas os sintomas que podem estar 

presentes quando a doença evolui são: perda de peso, palpitação, alteração da 

pressão, arritmia, tremor e agitação.  

 Uma das formas de tratamento definitivo para essa doença é a administração 

de iodo radioativo – o tratamento ao qual você já foi submetido. Esse é um 

tratamento seguro e eficaz, e o controle do hipertiroidismo é alcançado, para a 

grande maioria dos pacientes, com uma única dose. Após esse tratamento uma 

porcentagem dos pacientes evolui com normalização dos níveis dos hormônios da 

tiroide, porém, alguns podem desenvolver hipotireoidismo após período variável de 

tempo. Os fatores que determinam se um determinado paciente evoluirá ou não para 

hipotireoidismo não são totalmente conhecidos e tentar descobrir tais fatores 

contribuirá para o reconhecimento precoce do hipotireoidismo e seu imediato 

tratamento em futuros pacientes.  

 

Objetivos e Modo de Realização do Estudo:  

Nesse estudo, do qual você está sendo convidado(a) a participar, os 

pacientes com hipertiroidismo por bócio tóxico (uni ou multinodular), já tratados com 

iodo radioativo, e em acompanhamento no Ambulatório de Endocrinologia (Setor de 

Doenças Tiroidianas) – Departamento de Medicina – Disciplina de Endocrinologia e 

Metabologia – Escola Paulista de Medicina - UNIFESP/EPM terão seus dados de 

prontuários analisados para avaliar as formas de apresentação da doenças, suas 

complicações, e os possíveis fatores (clínicos, laboratoriais e de imagem) que 

influenciaram na eficácia do tratamento com radioiodo. 
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Riscos de Participação no Estudo:  

Os pacientes não serão submetidos a exames adicionais. Haverá apenas 

revisão de dados do seu prontuário. Portanto, o estudo, em si, não traz nenhum 

risco adicional a sua saúde. 

 

Vantagens de Participação no Estudo:  

Sua participação poderá auxiliar no melhor entendimento, caracterização e 

manejo dos nódulos tóxicos da tiroide em futuros pacientes atendidos no nosso 

serviço. Apesar de o estudo não prever nenhum benefício imediato aos 

participantes, quaisquer evidências detectadas durante o seu desenvolvimento e que 

possam ser úteis ao seu acompanhamento médico serão informadas e utilizadas.  

 

Saída do Estudo:  

A sua participação no estudo é voluntária e, portanto, você poderá sair dele a 

qualquer momento. Isto não terá influência sobre os seus cuidados médicos futuros. 

Decidindo sair do estudo, você deve informar o seu médico imediatamente. 

 

Garantia de Acesso:  

Em qualquer etapa do estudo, você terá acesso aos profissionais 

responsáveis pela pesquisa para esclarecimento de eventuais dúvidas. A 

investigadora principal é a médica endocrinologista Débora Moroto, orientada pelo 

Dr. João Roberto Maciel Martins. Ambos podem ser encontrados no Ambulatório de 

Endocrinologia, localizado na Rua Estado de Israel, 639, Vila Clementino, São 

Paulo. Se você tiver alguma consideração ou dúvida sobre a ética da pesquisa, 

entre em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) – Rua Prof. Francisco 

de Castro, 55, CEP 04020-050, 5571-1062, FAX: 5539-7162 – E-mail: 

cep@unifesp.edu.br  

 

Confidencialidade:  

Qualquer informação colhida sobre você neste estudo permanece 

inteiramente confidencial. Além de seu prontuário médico original, você não poderá 

ser identificado por outro meio que não seja as suas iniciais. Ao assinar o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido, você estará concordando que os seus dados 

médicos anônimos sejam colhidos para posterior avaliação estatística, que será 

realizada por profissionais capacitados. Este estudo foi avaliado por um Comitê de 

mailto:cep@unifesp.edu.br
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Ética em Pesquisa para garantir que os seus direitos como paciente estejam 

assegurados. 

O relatório final deste estudo será publicado no Brasil e/ou em outros países. 

Em todas as ocasiões, o anonimato e a confidencialidade dos seus dados médicos 

serão garantidos. 

Com a sua assinatura no Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, você 

estará confirmando ter recebido uma via dessa informação e que concorda em 

participar desse estudo.  

 

Despesas e Compensações:  

Não há despesas pessoais para o participante em qualquer fase do estudo, 

incluindo exames e consultas. Também não há compensação financeira relacionada 

à sua participação. 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Eu, 

___________________________________________________________________

___, RG no. __________________________, telefone para contato 

no._______________________, acredito ter sido suficientemente informado a 

respeito das informações que li ou que foram lidas para mim, descrevendo o estudo. 

Ficaram claros para mim quais são os propósitos do estudo, os procedimentos a 

serem realizados, seus desconfortos e riscos, as garantias de confidencialidade e de 

esclarecimentos permanentes. Eu também fui informado que este estudo não traz 

nenhuma vantagem direta para mim, apenas contribuição para futuros pacientes e 

pesquisas. Concordo voluntariamente em participar deste estudo e poderei retirar o 

meu consentimento a qualquer momento, antes ou durante o mesmo, sem 

penalidades ou prejuízo no meu atendimento neste Serviço. 

 

___________________________________________DATA :  ___/___/20___ 

               Paciente/Representante legal  

 

___________________________________________DATA :  ___/___/20___ 

                             Testemunha 
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Declaro que obtive de forma apropriada e voluntária o Consentimento Livre e 

Esclarecido deste paciente ou seu representante legal para a participação neste 

estudo. 

 

 

____________________________________________DATA :   ___/___/20___ 

        Débora Moroto/João Roberto Maciel Martins  

                        (Telefone: 5089-9214) 
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10. ANEXO II 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO II – APROVAÇÃO DO COMITÊ DE ÉTICA 

(Plataforma Brasil) 
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DADOS DO PROJETO DE PESQUISA   

 

Título da Pesquisa: DIAGNÓSTICO, MANEJO E EVOLUÇÃO DE PACIENTES 

TIROIDIANOS TÓXICOS TRATADOS COM RADIOIODO  

Pesquisador: DEBORA MOROTO  

Área Temática:   

Versão: 1   

CAAE: 07841519.6.0000.5505   

Instituição Proponente: Escola Paulista de Medicina  

Patrocinador Principal: Financiamento Próprio  

DADOS DO PARECER  

Número do Parecer: 3.164.867  

Apresentação do Projeto: Projeto CEP/UNIFESP n:0125/2019  Trata-se de projeto 

de mestrado de DEBORA MOROTO. Orientador: Prof. Dr. João Roberto Maciel 

Martins; Projeto vinculado ao Departamento de Medicina, Campus São Paulo, 

Escola Paulista de Medicina, UNIFESP . As informações elencadas nos campos 

"Apresentação do Projeto", "Objetivo da Pesquisa" e "Avaliação dos Riscos e 

Benefícios" foram retiradas do arquivo Informações Básicas da Pesquisa 

(PB_INFORMAÇÕES_BÁSICAS_DO_PROJETO_1283309.pdf, gerado em 

14/2/2019)  

APRESENTAÇÃO: Nódulos de tiroide constituem um problema comum na prática 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE 

SÃO PAULO - UNIFESP/ 

HOSPITAL SÃO PAULO 

PARECER CONSUBSTANCIADO DO CEP 
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clínica e sua prevalência varia com gênero, idade e ingestão de iodo. Uma vez 

diagnosticado um nódulo, é necessário que se avalie a possibilidade de malignidade 

(ocorre em cerca de 10% dos pacientes) e de hiperfunção (5% de todos os 

nódulos).À hiperfunção tireoidiana causada por adenoma adenoma tóxico ou bócio 

multinodular, denomina- se Doença de Plummer (DP). Ocorre autonomia do nódulo 

tiroidiano que produz hormônio independentemente dos níveis séricos de hormônios 

tiroidianos e tireotropina (TSH), sem feedback negativo do eixo tireotrófico, como 

ocorre em tecido tiroidiano normal. O hipertiroidismo causado pela DP é 

relativamente comum em regiões com deficiência de iodo e corresponde a até 50% 

dos casos de hipertiroidismo. Embora mais comum em situações de carência de 

iodo, também pode ocorrer em regiões com suficiência desse elemento, sendo 

responsável por até 3-10% dos casos de hipertiroidismo. Clinicamente, a DP pode 

se apresentar em uma grande variedade de formas: eutiroidismo, glândula com 

autonomia, sem tirotoxicose, e hipertiroidismo. A maioria dos nódulos autônomos 

não é tóxica e sua evolução para toxicidade, é lenta e gradual. Quando sintomáticos, 

as características clinicas de um paciente com nódulo autônomo não diferem de 

outras causas de tirotoxicose, porém os sintomas em geral são mais leves e as 

manifestações cardiovasculares mais frequentes. Dos nódulos autônomos com 

sintomas de hipertiroidismo, a grande maioria é maior do que 3 cm de diâmetro.O 

diagnóstico de adenoma é feito pela combinação do exame da tiroide com testes 

laboratoriais. Exames laboratoriais evidenciam níveis suprimidos de TSH e podem 

apresentar níveis de hormônios tiroidianos normais (doença subclínica, já indicando 

nódulo autônomo) ou aumentados. O diagnóstico é confirmado pela cintilografia com 

iodo (131I ou 123I) ou pertecnetato de tecnécio (99mTc), em que o nódulo autônomo 

concentra o radioisótopo de forma mais intensa do que o tecido normal perinodular, 

adquirindo aspecto “nódulo quente” no mapeamento. As opções terapêuticas para 

nódulos tóxicos incluem o uso de drogas anti -tiroidianas (preferencialmente o 

metimazol), ablação com radiodo (131I), lobectomia (se nódulo autónomo único) e 

tiroidectomia total (se a causa do hipertiroidismo for bócio multinodular tóxico). A 

preferência por determinado tratamento definitivo deve ser individualizada. Apesar 

da reconhecida eficácia do tratamento da DP com 131I, os principais estudos nessa 

área são bastante antigos, havendo poucos trabalhos recentes a esse respeito. 

Assim, nesse estudo, nos propusemos a avaliar, retrospectivamente, através de 

análise de prontuarios, e num grande número de casos, os fatores envolvidos na 

eficácia ao tratamento com 131I , assim como a evolução clínica e os desfechos do 
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tratamento com 131I a curto, médio e longo prazo em pacientes com DP 

provenientes de um centro universitário e hospitalar único da cidade de São Paulo. -

HIPÓTESE: Avaliar possíveis fatores (clínicos, laboratoriais e de imagem) que 

influenciam na eficácia do tratamento da Doença de Plummer com radioiodo.  

Objetivo da Pesquisa: OBJETIVO PRIMÁRIO: • Descrever as formas de 

apresentação da Doença de Plummer e sua evolução após tratamento com 131I em 

centro universitário único na cidade de São Paulo. • Determinar possíveis fatores 

(clínicos, laboratoriais e de imagem) que influenciam na eficácia do tratamento com 

131I e a evolução clínica. • Avaliar os desfechos do tratamento com 131I a curto, 

médio e longo prazo.  

Avaliação dos Riscos e Benefícios: Em relação aos riscos e benefícios, o 

pesquisador declara:  -RISCOS: Os pacientes não serão submetidos a exames 

adicionais. Haverá apenas revisão de dados do seu prontuário. Portanto, o estudo, 

em si, não traz nenhum risco adicional a sua saúde.  -BENEFÍCIOS: Melhor 

entendimento, caracterização e manejo dos nódulos tóxicos da tiroide em futuros 

pacientes atendidos no nosso serviço. Apesar de o estudo não prever nenhum 

benefício imediato aos participantes, quaisquer evidências detectadas durante o seu 

desenvolvimento e que possam ser úteis ao seu acompanhamento médico serão 

informadas e utilizadas.  

Comentários e Considerações sobre a Pesquisa:  

TIPO DE ESTUDO: Retrospectivo, por meio de análise de dados de 

prontuários.  LOCAL: Ambulatório de Doenças Tiroidianas da Disciplina de 

Endocrinologia e Metabologia da Escola Paulista de Medicina-UNIFESP/EPM. 

PARTICIPANTES: 189 serão avaliados prontuários de 189 pacientes adultos com 

bócio uni ou multinodular tóxico, acompanhados no Ambulatório de Doenças 

Tiroidianas e que realizaram tratamento com 131I no período entre 1997 e 2017.  -

Critério de Inclusão: Pacientes com nódulo(s) tóxico(s) com :1) TSH abaixo do limite 

de referência (<0,3 mIU/L) e; 2) presença de bócio uni ou multinodular e;3) níveis 

séricos de hormônios tiroidianos normais ou aumentados. Achados cintilográficos 

clássicos de Doença de Plummer (nódulo único ou múltiplos nódulos quentes) 

colaboram para o diagnóstico, mas não serão necessários como critério de 

inclusão.  -Critério de Exclusão: (Serão excluídos do estudo pacientes com quadro 
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clínico, bioquímico ou com estudo de imagem sugestivo de Doença de Graves.   

PROCEDIMENTOS: - Os dados serão obtidos através de informações dos 

prontuários médicos, de natureza sócio-demográfica (idade, sexo, região de origem) 

e dados clínicos, como tempo de diagnóstico, quadro clínico inicial, presença de 

comorbidades, medicações de uso contínuo, tamanho do bócio, níveis séricos 

hormonais, positividade para anticorpos anti-tiroidianos, uso de DAT, exames de 

imagem e dose para tratamento com 131I, além de evolução clínica, laboratorial e 

de imagem após o tratamento definitivo.  

Considerações sobre os Termos de apresentação obrigatória:  

1- Foram apresentados os principais documentos: folha de rosto; projeto 

completo; cópia do cadastro CEP/UNIFESP, orçamento financeiro e 

cronograma apresentados adequadamente.   

2- TCLE a ser aplicado aos participantes.   

3- outros documentos importantes anexados na Plataforma Brasil:  a)- 

autorização da coep n: 522/2018 (Pasta: outros- Submissão 1; Documento: 

Parecer_Coordenadoria_de_Ensino_Pesquisa.pdf  

Recomendações: Atenção: adequar o TCLE antes de sua aplicação:   

a)- o CEP/UNIFESP mudou de endereço: favor corrigir no TCLE. Novo endereço: 

Rua Prof. Francisco de Castro, n: 55, - 04020-050. O E-mail é: CEP@unifesp.edu.br. 

Os telefones continuam os mesmos (011-5571 -1062; 011-5539-7162); horário de 

atendimento telefônico e presencial: Segundas, Terças, Quintas e Sextas, das 09:00 

às 13:00hs.  

b)- todas as páginas devem ser numeradas (ex: 1/4, 2/4, etc.), mesmo que seja uma 

só (1/1). Ressaltamos que as páginas deverão ser rubricadas pelo pesquisador e 

pelo participante da pesquisa no momento da aplicação do TCLE.  

Conclusões ou Pendências e Lista de Inadequações: Aprovado  

Considerações Finais a critério do CEP: O CEP informa que a partir desta data de 

aprovação, é necessário o envio de relatórios parciais (semestralmente), e o 

relatório final, quando do término do estudo.  

Este parecer foi elaborado baseado nos documentos abaixo relacionados:  
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Tipo de 

Documento 

Arquivo Postagem Autor Situação 

Informações 

Básicas do 

Projeto 

PB_INFORMAÇÕES_

BÁSICAS_DO_PROJ

ETO 1283309.pdf 

14/02/19 

09:11:33 

 Aceito 

Folha de 

Rosto 

folha_de_rosto_2.pdf 14/02/19 

09:10:39 

DEBORA 

MOROTO 

Aceito 

TCLE / 

Termos de 

Assentimant

o / 

Justificativa 

de Ausência 

TCLE.docx 17/01/19 

15:48:21 

DEBORA 

MOROTO 

Aceito 

Projeto 

Detalhado / 

Brochura 

Investigador 

Projeto2C_DM.docx 17/01/19 

15:47:22 

DEBORA 

MOROTO 

Aceito 

Outros CEP.pdf 17/01/19 

15:43:47 

DEBORA 

MOROTO 

Aceito 

Outros Parecer_Coordenaria_

de_Ensino_Pesquisa.p

df 

17/01/19 

15:42:55 

DEBORA 

MOROTO 

Aceito 

 

Situação do Parecer: Aprovado  

Necessita Apreciação da CONEP:  Não  
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SAO PAULO, 22 de Fevereiro de 2019 

Assinado por:  Miguel Roberto Jorge (Coordenador(a)) 

 

 

 

 

 

 

Endereço: Rua Francisco de Castro, 55  

Bairro: VILA CLEMENTINO CEP: 04.020-050 

UF: SP Município: SAO PAULO 

Telefone: (11)5571-1062 Fax: (11)5539-7162 E-mail: cep@unifesp.edu.br  
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11. ANEXO III 

 

 

 

 

 

 

 

NOTA À POPULAÇÃO 
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NOTA À POPULAÇÃO 
 
 

O hipertiroidismo é o excesso de produção de hormônios (T3 e T4) tiroidianos 

que tem como uma de suas principais causas a existência de um ou mais nódulos 

na tiroide que são capazes de produzir esses hormônios de forma independente. À 

esse fenômeno, denomina-se bócio uni ou multinodular tóxico (ou Doença de 

Plummer).  

Os pacientes que tem essa doença podem ser assintomáticos, mas também 

podem apresentar manifestações de sinais e sintomas que podem afetar todo o 

organismo, tais como: perda de peso, palpitação, alteração da pressão arterial, 

tremor e agitação, além de poder evoluir com complicações graves, como arritmia 

cardíaca.  

 Uma das formas de tratamento definitivo para essa doença é a administração 

de iodo radioativo (131I), a qual é eficiente para bom controle do hipertiroidismo na 

grande maioria dos pacientes, com uma única dose.  

 Esse estudo teve o objetivo de descrever as formas de apresentação da 

Doença de Plummer e sua evolução após tratamento com 131I, assim como 

determinar possíveis fatores que pudessem influenciar na eficácia do tratamento 

com 131I, nos pacientes atendidos em nosso serviço, no período de 1997 a 2017. 

 Dentre os resultados encontrados, podemos concluir que a radioterapia é uma 

medida eficaz e segura, com baixos índices de efeitos colaterais ou complicações, o 

que é de grande valia, já que a maior parte da população acometida é idosa.  

 Nesse estudo, notamos também que, boa parte dos pacientes permanecem 

com funcionamento normal da tiroide após o tratamento com 131I, o que é muito bom, 

uma vez que esses pacientes não precisarão de nenhum tratamento adicional. No 

entanto, alguns pacientes podem evoluir com falta da produção de hormônios 

tiroidianos (hipotireoidismo) até 20 anos após o tratamento inicial, ressaltando a 

importância do acompanhamento contínuo desses pacientes para evitar atrasos na 

reposição hormonal naqueles pacientes que evoluírem para hipotireoidismo.  
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