
Perfil de expressão gênica no  
manejo do nódulo tiroidiano 
O teste analisa a expressão de 167 genes e reclassifica  
lesões indeterminadas em benignas ou malignas.

O nódulo tiroidiano é um achado frequente na prática 
clínica e um sinal comum a várias doenças da tiroide. 
O grande desafio clínico, na avaliação dessas lesões, é 
identificar quais indivíduos requerem condutas mais 
agressivas para evitar tratamentos e procedimentos 
desnecessários, visto que apenas cerca de 5% dos 
nódulos de tiroide são malignos. 

A análise citológica do material obtido por punção 
por agulha fina (PAAF) guiada por ultrassonografia 
(US) é tradicionalmente a principal ferramenta para a 
identificação do risco de malignidade. Os resultados do 
estudo citológico seguem os critérios da Classificação 
de Bethesda, de 2009, sugerindo também uma conduta 
para cada uma das seis categorias.

Desde 2011, porém, estudos vêm demonstrando 
a utilidade da pesquisa de rearranjos e mutações 
em genes-alvo da carcinogênese e de marcadores 
de expressão gênica na avaliação de tais nódulos. 

Conhecido como Afirma® teste, o perfil de expressão  
gênica avalia, em um único teste, a expressão de 167 genes  
no material obtido pela punção. 

Esse exame está indicado especificamente para nódulos 
classificados como categoria III ou IV de Bethesda, que 
correspondem a 15% a 30% dos resultados das punções, 
pois reclassifica essas lesões em benignas ou suspeitas, 
tendo grande impacto na conduta médica, na medida em 
que auxilia a reduzir de forma importante a indicação de um 
procedimento invasivo na maioria dos casos. 

Um nódulo em uma dessas categorias com resultado benigno 
no teste molecular pode, a critério clínico, receber seguimento 
com métodos de imagem, dispensando a cirurgia, visto que o 
valor preditivo negativo do perfil de expressão gênica supera 
os 94%, o que significa queda no risco de malignidade da 
lesão para cerca de 6%. Já um resultado suspeito no perfil, 
para a mesma categoria citológica, aumenta o risco de 
malignidade para 40%.
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Investigação de nódulo de tiroide com o uso do perfil de expressão gênica

AUS = atipia de significado indeterminado; FLUS = lesão folicular de significado indeterminado; SFN-FN = suspeito para neoplasia  
folicular - neoplasia folicular; VPN = valor preditivo negativo; VPP = valor preditivo positivo.



Na avaliação do nódulo tiroidiano, é preciso considerar 
seu aspecto funcional e o risco de malignidade. Queixas 
compatíveis com tirotoxicose podem levar à suspeita 
de nódulo tóxico, enquanto a presença de lesão nodular 
concomitante a sintomas de hipotiroidismo suscita a 
hipótese de tiroidite de Hashimoto. 

A dosagem de hormônio tirostimulante (TSH) configura 
o exame de escolha para o estudo funcional dos 
nódulos tiroidianos. Níveis baixos ou suprimidos do 
hormônio apontam hiperfunção da glândula, que pode 
ser confirmada pela cintilografia de tiroide com iodo 
radioativo. No caso de nódulo hipercaptante, a PAAF não 
é necessária, pois essas lesões raramente são malignas. 
Por outro lado, se a concentração de tSH se mostrar 
elevada, a confirmação de tiroidite autoimune pode ser 
feita pela dosagem dos anticorpos antitiroperoxidase 
(anti-tPO) e antitiroglobulina (anti-tg). A hipótese de 
doença de Hashimoto, contudo, não afasta a necessidade 
de avaliação citológica do nódulo, que segue os mesmos 
critérios usados nos indivíduos sem tiroidite. 

A definição e o seguimento dos diferentes tipos de câncer de tiroide 
– aí incluindo os carcinomas foliculares e o medular – dependem 
não só do estudo anatomopatológico, mas também de alguns testes 
específicos, notadamente as medidas de calcitonina e tiroglobulina. 

As células parafoliculares da glândula produzem a calcitonina, 
um hormônio que atua no metabolismo do cálcio e serve como 
marcador tumoral do carcinoma medular de tiroide (Cmt). Assim 
sendo, as dosagens séricas de calcitonina basal ou após estímulo 
com cálcio ou pentagastrina têm utilidade tanto na confirmação 
diagnóstica quanto no seguimento desse tumor. 

Já a tiroglobulina é uma glicoproteína proveniente das células 
foliculares tiroidianas, constituindo o principal componente 
do coloide dos folículos da glândula. Seus níveis séricos variam 
conforme o estado funcional da tiroide e ficam elevados nas 
tiroidites, no hipertiroidismo e até mesmo após palpação vigorosa 
da região. Realizada por método de alta sensibilidade, a medida 
da tiroglobulina se aplica particularmente ao acompanhamento 
de indivíduos submetidos à tiroidectomia em seguimento por 
carcinoma papilífero e folicular da tiroide. 

Vale lembrar que ambas as dosagens também podem ser feitas 
em material proveniente da lavagem da agulha usada em punção 
de linfonodos cervicais. Em tais casos, valores elevados de 
tiroglobulina e calcitonina confirmam a presença de metástases 
dos carcinomas folicular e medular, respectivamente. 

Avaliação laboratorial inicial do nódulo de tiroide Medidas da calcitonina e 
da tiroglobulina ajudam a 
diagnosticar e acompanhar 
o câncer de tiroide 

A história do paciente deve guiar a abordagem, que geralmente combina 
testes funcionais, métodos de imagem e estudo citológico.

O uso dessas dosagens, no entanto, 
depende do conhecimento prévio do tipo 
de célula que dá origem a cada tumor.
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• Idade abaixo de 20 anos ou  
acima de 70 anos
• Sexo masculino
• Síndromes hereditárias como  
a neoplasia endócrina múltipla  
tipo 2 (NEm2)
• História de exposição à irradiação 
ionizante de cabeça ou pescoço na 
infância ou adolescência
• Irradiação total para transplante  
de medula óssea
• Diagnostico prévio de câncer  
de tiroide tratado com  
tiroidectomia parcial
• Parentes de primeiro grau  
com câncer de tiroide
• Nódulo volumoso ou com  
rápido crescimento, com  
sintomas compressivos
• lesão endurecida, pouco móvel e 
aderida a planos profundos
• Paralisia de corda vocal ipsilateral  
à lesão
• Adenomegalia regional 

Em pacientes com dosagem 
de tSH normal, os nódulos 
com mais de 1 cm à US 
devem ser submetidos à 
PAAF, independentemente 
da imagem, enquanto os 
menores apenas precisam 
ser puncionados se forem 
suspeitos à US ou, então, 
se o paciente tiver história 
clínica de risco. Quanto ao 
número, a possibilidade 
de carcinoma não é 
significativamente maior 
nos nódulos solitários em 
comparação com lesões 
multinodulares. Na presença 
de bócio multinodular, 
portanto, a indicação da 
PAAF deve continuar se 
baseando nos achados de 
imagem – os suspeitos têm 
de ser puncionados.

dados da história clínica e 
do exame físico que sugerem 
maior risco de malignidade 
dos nódulos tiroidianos

Quando indicar  
a PAAF?

Cristais de calcitonina sob microscopia de luz polarizada
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Pesquisa de mutação no gene BRAF

A mutação de ponto do gene BRAF, p.V600E, é atualmente uma 
das mais estudadas para a complementação diagnóstica dos 
nódulos de tiroide com citologia indeterminada. O BRAF consiste 
em um dos transdutores de sinal intracelular da via da MAPk, na 
qual a presença de alterações se mostra crucial para o início da 
tumorigênese tiroidiana. O achado dessa mutação em material 
de citologias indeterminadas (Bethesda III, IV e V) apresenta alto 
valor preditivo positivo e indica chance de malignidade do nódulo 
de 100%. Além do diagnóstico, alguns estudos reportam que tal 
alteração se associa a um tumor de comportamento mais agressivo, 
ou seja, multifocal, com extensão extratiroidiana e metástase 
linfonodal. Apesar disso, somente 40% dos casos de carcinomas 
papilíferos contêm a V600E e, ademais, sua ausência não descarta 
a possibilidade de malignidade da lesão, que deve levar em conta 
outros aspectos clínicos e laboratoriais. O Weinmann realiza essa 
análise em lâminas citológicas, secas ou fixadas e coradas, assim 
como em material emblocado em parafina. A técnica para detecção 
é o PCR em tempo real, com aprovação tanto do fdA quanto da 
Anvisa. A pesquisa da mutação V600E em material de punção 
aspirativa de tiroide pode ser de grande auxilio na decisão pelo 
tratamento cirúrgico de lesões nodulares tiroidianas consideradas 
suspeitas ao exame citológico.

Pesquisa de mutações 
no gene RET

O gene RET apresenta mutações descritas em 
literatura como associadas à neoplasia endócrina 
múltipla tipo 2 (NEm2) e ao carcinoma medular 
de tiroide familiar (FmtC). A NEm2 apresenta 
padrão de herança autossômica dominante 
e está relacionada a mutações ativadoras no 
proto-oncogene RET. A análise das alterações 
genéticas no DNA de indivíduos afetados envolve 
a amplificação das sequências correspondentes 
aos éxons 5, 8, 10, 11, 13, 14 e 16. mais de 95% 
dos casos de NEm2a e de 85% dos casos de 
FmtC se associam a mutações que afetam um 
dos códons (609, 611, 618 e 620) no éxon 10 
ou o códon 634 no éxon 11. Da mesma forma, 
mais de 95% dos portadores de NEm2b têm uma 
mutação germinativa no códon 918 do éxon 16. 
A identificação dessas alterações pode ser usada 
para o diagnóstico, para o acompanhamento 
clínico de pessoas em risco, devido à história 
familiar, ou para a distinção entre casos familiares 
e esporádicos da doença. Embora a maioria dos 
carcinomas medulares seja esporádica, de 30% a 
40% estão relacionados à NEm2.

outros exames



o papel do laboratório na avaliação  
das doenças disfuncionais da glândula 
tanto o diagnóstico do hipotiroidismo e do hipertiroidismo quanto a 
pesquisa de sua etiologia dependem de uma série de testes. 
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Estudo histológico em tecido de tiroide 
compatível com tiroidite de Hashimoto.

Frequentes na população, as doenças que comprometem 
a função da tiroide podem levar ao hipotiroidismo, 
caracterizado por uma quantidade insuficiente de 
hormônios tiroidianos circulantes, ou à tirotoxicose, 
decorrente do excesso deles na circulação. 

De instalação insidiosa, o hipotiroidismo pode ser primário, 
quando resulta de um problema da própria glândula, ou 
central, quando decorre de doenças do eixo hipotalâmico- 
-hipofisário, com diminuição da secreção de TSH. no 
primeiro caso, os níveis deste se mostram elevados, 
associados a um t4 livre (t4-l) baixo, ao passo que, no 
segundo, a medida isolada do tSH tem pouco valor. Nessa 
situação, convém suspeitar do quadro sempre que estejam 
presentes dosagens de tSH inapropriadamente inferiores 
ou normais na vigência de níveis de t4-l baixos. 

A tiroidite linfocítica autoimune crônica, ou doença de 
Hashimoto, é a forma mais comum de hipotiroidismo 
primário, enquanto a forma central usualmente deriva de 
infiltração tumoral, cirurgias, radioterapia ou, ainda, de 
alterações genéticas. O diagnóstico da etiologia autoimune 
pode ser corroborado pela pesquisa dos autoanticorpos anti-
tPO e anti-tg, presentes em mais de 90% desses pacientes. 

Por fim, ainda se deve valorizar o hipotiroidismo 
subclínico, determinado pela medida de tSH pouco ou 
moderadamente elevada (inferior a 10 mUI/L), associada 
a níveis normais de t4-l. Dada a chance considerável de 
progressão do quadro, recomenda-se acompanhar os 
casos com dosagens seriadas de tSH, bem como com a 
pesquisa de anti-tPO e anti-tg. A decisão pelo tratamento 
precisa considerar a presença de bócio, de outras doenças 
autoimunes e de anticorpos antitiroidianos positivos, bem 
como de dislipidemia, hipertensão e outros.

Hormônio demais 
na tirotoxicose, por sua vez, o TSH fica caracteristicamente 
indetectável e o t4-l, aumentado. Com exceção dos raros 
casos de hipertiroidismo secundário ao adenoma produtor de 
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tSH ou à síndrome de resistência aos hormônios tiroidianos, 
o excesso de hormônio circulante resulta em supressão do 
tSH. A análise do t3 total também auxilia o diagnóstico da 
tirotoxicose, já que ele pode aumentar isoladamente em 
algumas situações. 

O hipertiroidismo tem, como causas mais comuns, a doença 
de Basedow-Graves e a doença de Plummer. De etiologia 
autoimune, a primeira está associada à estimulação da 
tiroide pela imunoglobulina TRAb – do inglês, thyrotropin 
receptor antibody –, que se liga ao receptor do tSH. 

A presença de concentrações significativas de TRAb no 
soro indica quadro de Basedow-Graves, mas a utilização 
do teste se estende à avaliação de remissões ou recidivas. 
Já na doença de Plummer, a produção excessiva de 
hormônios provém de hiperfunção das áreas nodulares 
causada por mutações na proteína G. 

A síndrome de resistência aos hormônios tiroidianos 
caracteriza-se por baixa resposta dos órgãos-alvo à 
ação de tais hormônios e níveis séricos elevados de 
t3 e t4, combinados a um tSH inapropriadamente 
não suprimido. Os pacientes podem apresentar 
um grande espectro de sintomas, como bócio, 
taquicardia, distúrbios emocionais e atraso no 
crescimento, com gravidade variável. A síndrome 
está relacionada a alterações na isoforma do 
receptor dos hormônios tiroidianos em 75-80% dos 
casos. Diversas mutações em uma região hot spot 
do gene THRB, que codifica essa isoforma, já foram 
associadas à condição. Diante de suspeita clínica e 
laboratorial, pode-se confirmar o diagnóstico por 
meio de um teste genético, disponível no Weinmann, 
que sequencia os éxons 7, 8, 9 e 10 do THRB.

E o organismo resiste aos 
hormônios da tiroide


