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RESUMO 

 

A incidência de câncer de tireoide tem aumentado progressivamente. O principal 

desafio clínico diante de um paciente com nódulo de tireoide é diferenciar os nódulos 

benignos dos malignos. A identificação de fatores preditores de malignidade poderia 

auxiliar o clínico no planejamento terapêutico de pacientes com nódulos de tireoide. 

Especula-se o papel do TSH e IMC como possíveis fatores preditores de nódulos 

malignos de tireoide. Objetivos: Avaliar o papel dos níveis séricos do TSH e do IMC 

como preditores de malignidade de nódulos de tireoide. Métodos: Estudo retrospectivo 

através da análise de dados em prontuários de pacientes submetidos a tireoidectomia 

para tratamento de nódulos no Hospital das Clínicas da FAMEMA entre 2007 e 2016. 

Nódulos de tireoide foram classificados em benignos ou malignos através do resultado 

histopatológico das amostras obtidas durante cirurgia. Foram considerados os valores 

pré-operatórios do TSH e do IMC determinados em até seis meses antes da cirurgia. 

Resultados: Um total de 337 pacientes, sendo 303 (90%) do sexo feminino e 34 (10%) 

do masculino, com idade média de 49,9 anos, foi incluído neste estudo. Os nódulos 

foram classificados como benignos em 265 (78,6%) e malignos em 72 (21,4%). Os 

níveis do TSH foram significativamente maiores nos pacientes com nódulos malignos 

comparados aqueles com nódulos benignos (2,63 ± 2,75 vs. 1,75 ± 1,64; P = 0,002). 

Estratificado por quartis de TSH, o risco (OR - Odds Ratio) de malignidade foi 7,9 

vezes maior (p = 0,0001) no quartil 4 comparado ao quartil 1. Valores do TSH sérico 

acima de 1,73 mU/L, identificado por curva ROC, associaram-se significativamente 

com malignidade. Em análise de regressão logística univariada, o IMC ≥ 30 Kg/m2 e a 

idade < 55 anos associaram-se com maior risco de malignidade de nódulos 

tireoidiano. Na regressão logística multivariada, o risco de malignidade foi 2,43 vezes 

maior em pacientes com TSH ≥ 1,73 mU/L comparados aqueles com valores inferiores 

[OR = 2,43 (IC 95% 1,15 – 5,13), p < 0,0001], que persistiu significante após ajustes 

para idade, sexo e IMC. Conclusão: Neste estudo, um nível sérico do TSH ≥ 1,73 

mU/L, mas não o IMC, foi preditor independente de malignidade de nódulos de 

tireoide. Entretanto, o emprego de determinação do TSH sérico, em conjunto com 

outros parâmetros clínicos e ultrassonográficos, pode auxiliar na decisão entre o 

tratamento cirúrgico ou conservador de pacientes com nódulo tireoidiano.     

 

Palavras-chave: Tireotropina. Obesidade. Neoplasias da glândula tireoide.  



 
 

ABSTRACT 

 

The role of TSH and BMI as potential predictors of thyroid malignancy has been 

speculated, but data available are conflicting. Objectives: To evaluate whether TSH 

serum levels and obesity could be applied as predictors of thyroid cancer in the clinical 

practice to help diferentiate benign from malignant thyroid nodules. Methods: 

Retrospective study through the analysis of medical records of patients submitted to 

thyroidectomy for treatment of thyroid nodules at Hospital das Clínicas da Faculdade 

de Medicina de Marilia between 2007 to 2016. Preoperative values of TSH and BMI 

were considered within six months before surgery. Results: A total of 337 patients, 303 

(90%) female and 34 (10%) male, with a mean age of 49.9 years, were included in this 

study. Nodules were classified as benign in 265 (78.6%) and malignant in 72 (21.4%). 

TSH levels were significantly higher in patients with malignant nodules compared to 

those with benign nodules (p = 0.002). Stratified by quartiles of TSH, the odds ratio 

(OR) of malignancy was 7.9 times greater (p = 0.0001) in quartile 4 compared to 

quartile 1. Serum TSH values ≥ 1.73 mU/L, identified by ROC curve, were significantly 

associated with malignancy. In the univariate logistic regression analysis, thyroid 

cancer was significantly associated with serum TSH levels ≥ 1.73 mU/L, age < 55 years 

and BMI ≥ 30 kg/m2. In multivariate logistic regression analysis, the risk of malignancy 

was 2.43 times greater in patients with TSH ≥ 1.73 mU/L compared to those with lower 

values (p < 0.0001), which persisted after adjustment for age, sex and BMI. 

Conclusion: In this study, a serum TSH level ≥ 1.73 mU / L, but not BMI, was an 

independent predictor of malignancy of thyroid nodules. However, the use of serum 

TSH determination, together with other clinical and ultrasonographic parameters, may 

help in the decision between surgical or conservative treatment of patients with thyroid 

nodules. 

  

Key-words: Thyrotropin. Obesity. Neoplasms of the thyroid gland. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 Nódulos de tireoide 

 

A prevalência de nódulos da tireoide na população é elevada, sendo 

palpáveis em 3% a 8% e presentes ao exame de ultrassonografia (US) de alta 

resolução em 19%-67% da população geral, com maior incidência em mulheres, 

idosos e em regiões insuficientes em iodo.1-5 

Nódulos malignos de tireoide são raros de 5%-10% dos nódulos,6 porém nos 

últimos anos sua ocorrência tem aumentado, especialmente os menores de 1 cm de 

diâmetro, cuja a maioria tem progressão indolente e evolução benigna.7,8 De acordo 

com dados do National Cancer Instittute´s Surveillance and Results (SEER) dos 

Estados Unidos da América (EUA) e o Registro de Câncer de Base Populacional de 

São Paulo (RCBP-SP), entre 1997 a 2000 e 2005 a 2008 a taxa de incidência anual 

de câncer de tireoide aumentou significativamente em 5,3% e 5,2%, nos EUA e São 

Paulo, respectivamente.9 

O principal desafio clínico diante de um paciente com nódulo de tireoide é 

diferenciar os nódulos benignos dos malignos. A US da tireoide, por ser um método 

seguro, simples, não-invasivo e com boa correlação com os aspectos macroscópicos 

dos nódulos, constitui-se em procedimento inicial de escolha.1,2 Uma revisão 

sistemática10 confirmou associação significativa entre aspectos ultrassonográficos de 

nódulos sólidos de tireoide, tais como hipoecogenicidade, margens irregulares, limites 

imprecisos, microcalcificações, formato mais alto do que largo e a vascularização 

central, com maior risco de malignidade.  

No entanto, a punção aspirativa da tireoide com agulha fina (PAAF) guiada 

pelo US é considerada padrão ouro na diferenciação diagnóstica entre nódulos 

benignos e malignos. A Associação Americana de Tireoide (ATA) e a Sociedade 

Brasileira de Endocrinologia e Metabologia (SBEM) recomendam o uso da 

combinação de aspectos ultrassonográficos dos nódulos como indicação para 

realização da PAAF.1,2 Os laudos citológicos da PAAF são padronizados 

internacionalmente de acordo com o  sistema Bethesda para laudos citopatológicos 

de tireoide, o qual prevê a classificação das amostras em seis classes: Classe I (não 
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diagnóstico), Classe II (Benigno), Classe III (presença de atipia de significado 

indeterminado), Classe IV (suspeito de neoplasia folicular), Classe V (suspeito de 

malignidade) e Classe VI (maligno), contribuindo na clareza e padronização universal 

do diagnóstico, além do manejo clínico do paciente.11-13 

Entretanto, 20-30% dos resultados da PAAF são indeterminados, não sendo 

possível diferenciar nódulos benignos dos malignos (Bethesda classes III, IV e V).13 

Nesses casos, o tratamento cirúrgico tem sido recomendado, mas a maioria dos 

pacientes com classificação Bethesda III e IV mostram-se benignos no diagnóstico 

anatomopatológico.1,2 Nos últimos anos, testes moleculares baseados em múltiplos 

marcadores, como mutações no gene BRAF e RAS,14,15 tem sido empregados na 

prática clínica da abordagem dos nódulos de tireoide, particularmente nos casos 

diagnosticados como indeterminados. No entanto, o papel dos testes moleculares na 

prática clínica ainda é incerto, o custo é elevado e sua aplicação é limitada no Brasil.  

Desta forma, a identificação de marcadores clínicos preditores de malignidade 

de nódulos de tireoide é importante para o planejamento diagnóstico e terapêutico 

para cada paciente. Os principais fatores clínicos preditores de malignidade de 

nódulos de tireoide conhecidos são o sexo masculino, idade < 20 ou > 70 anos, 

histórico familiar de câncer de tireoide, exposição à irradiação e tamanho do nódulo > 

4 cm.4, 16-18 Marcadores moleculares também têm sido associados com malignidade 

de nódulos de tireoide, como a mutação dos genes BRAF(14) e TERT.15 

 Nos últimos anos, novos fatores têm sido implicados no risco de malignidade, 

como os níveis elevados do hormônio estimulador da tireoide (TSH)19 e a obesidade,20 

mas essas associações permanecem controversas na literatura e há escassos 

estudos nacionais sobre o tema.21 

 

1.2 Câncer de Tireoide 

 

Os principais tipos histológicos de carcinoma de tireoide com origem nas 

células foliculares são o papilífero, folicular e anaplásico. Os carcinomas papilífero e 

folicular da tireoide são denominados carcinomas bem diferenciados da tireoide (CDT) 

e representam mais de 90% de todos os casos. O carcinoma medular da tireoide 

ocorre em 3% -5% dos casos e o carcinoma anaplásico, mais raro, em menos de 

3%.22 
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O comportamento biológico desses carcinomas varia com relação a sua 

agressividade. O carcinoma papilífero, responsável por cerca de 80% de todas 

neoplasias da tireoide, usualmente tem progressão indolente, tende a dar metástases 

locoregionais para gânglios cervicais e excelente prognóstico na maioria dos casos. 

O carcinoma folicular também possui crescimento lento e bom prognóstico, porém, 

diferente do carcinoma papilífero, pode causar metástases locais e à distância, 

especialmente para pulmões e ossos.23 

O carcinoma medular da tireoide é derivado das células parafoliculares, pode 

ser esporádico ou familiar, tem crescimento progressivo variável, mas a maioria dos 

casos não diagnosticados precocemente evolui com metástases à distância sem 

resposta a tratamentos convencionais.24 O carcinoma indiferenciado ou anaplásico é 

o mais agressivo, frequentemente inoperável ao diagnóstico, não responde às 

medidas terapêuticas habituais e usualmente progride para o óbito em 6 – 12 meses.2 

O câncer de tireoide ocorre em 5-10% de todos os nódulos de tireoide e 

representa 1-2% de todas os cânceres em humanos.25 Como referido anteriormente, 

nos EUA a incidência do câncer de tireoide aumentou drasticamente nas últimas 

décadas, de 4,9 por 100.000 habitantes em 1990 para 14,7 por 100.000 habitantes 

em 2011 (nono carcinoma mais comum e o terceiro mais incidente em mulheres), com 

estimativa de alcançar 24 casos por 100.000 pessoas/ano em 2019.10,25   

No Brasil, resultados semelhantes têm sido reportados. São Paulo possui uma 

das maiores taxas de câncer de tireoide no mundo, com cerca de 18,4 casos por 

100.000 mulheres e 4,42 casos por 100.000 homens.8 Uma estimativa mais recente 

do Instituto Nacional do Câncer (INCA) mostra que o câncer de tireoide já é o sexto 

mais frequente em mulheres no Brasil, com taxa bruta de incidência de 5,70 casos por 

100.000 mulheres e aproximadamente 5870 casos novos ao ano.26 

Entre as razões para o aumento da incidência de câncer de tireoide, destaca-

se o diagnóstico precoce de nódulos de tireoide < 1 cm pelo uso indiscriminado do US 

de tireoide como triagem. De fato, a incidência de nódulos de tireoide > 1 cm e a taxa 

de mortalidade por câncer de tireoide permanece estável nas últimas décadas.1 

Outras razões têm sido especuladas, entre elas a exposição à radiação e fatores 

ambientais, como tabagismo, poluentes e a dieta (maior consumo de iodo e de 

agentes carcinogênicos), além da obesidade.25 
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1.3 Câncer de tireoide e obesidade 

 

A associação de obesidade com maior risco de diversos tipos de câncer é 

bem estabelecida na literatura, como o câncer de mama, endométrio, cólon, esôfago 

e pâncreas, entre outros.27  Recentemente, a obesidade também tem sido associada 

com maior risco de câncer de tireoide em inúmeros estudos retrospectivos,28-30 caso-

controle31-33 e de coorte prospectiva.34-36 No entanto, as melhores evidências são 

provenientes de metanálises de estudos prospectivos.   

Kitahara et al.37 estudou a associação entre o índice de massa corpórea (IMC) 

e o risco de câncer de tireoide em cinco estudos prospectivos com 413.979 mulheres 

e 434.953 homens, dos quais 768 mulheres e 388 homens foram diagnosticados com 

câncer de tireoide em 10 anos de seguimento. O risco (Hazard Ratio) de câncer de 

tireoide combinado para ambos os sexos aumentou progressivamente 1,2 vezes para 

sobrepeso e 1,53 vezes para obesidade, de acordo com o aumento do IMC (por 5 

kg/m2), comparados ao controle normal. Zhao et al.38 em outra metanálise de sete 

estudos de coorte longitudinal com 5.154 casos de câncer de tireoide, a obesidade foi 

significativamente associada ao risco de câncer de tireoide.  O efeito combinado de 

risco (Odds Ratio) de câncer associado ao sobrepeso e obesidade foi de 1,18 (IC 95% 

= 1,11 – 1,25). 

No Brasil, há escassos estudos sobre a associação da obesidade com a 

doença nodular e o câncer de tireoide. Sousa et al.39 incluíram 20 pacientes obesos 

(IMC médio = 50,9 kg/m2) e 40 indivíduos no grupo controle (IMC médio = 22,5 kg/m2) 

em estudo caso-controle de análise transversal. Nódulos de tireoide (67% vs. 18%) e 

indicação de PAAF (33,3% vs. 0%) foram mais frequentes no grupo dos obesos 

comparados aos controles, porém apenas no sexo masculino. Marcello et al.21 

avaliaram 115 pacientes com CDT comparados a 103 indivíduos saudáveis em estudo 

caso-controle prospectivo e observaram que o excesso de peso (IMC ≥ 25 kg/m2) 

associou-se com risco quase 2 vezes maior de CDT, apenas em mulheres. Além 

disso, o excesso da ingestão calórica, de proteínas e de carboidratos (mas não de 

lipídeos) associaram-se com o risco de CDT.  

Os mecanismos envolvidos na associação entre obesidade e o elevado risco 

de câncer de tireoide permanecem desconhecidos. Inúmeros mecanismos têm sido 
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propostos, entre eles a resistência insulínica, fator de crescimento insulina-like (IGF-

1), adipocitocinas, esteroides sexuais e TSH, que provavelmente agem em 

combinação.40  

O principal mecanismo proposto envolve o estado resistência insulínica (RI) e 

de inflamação crônica associado à obesidade visceral, mediada pela secreção de 

adipocinas com ação pró-inflamatória e pró-diabetogênicas. A hiperinsulinemia 

consequente ao estado de RI pode agir diretamente nas células tireoidianas ou 

indiretamente através da sua interação com o receptor do IGF-1. Esses mecanismos, 

assim como o estado inflamatório crônico associado à obesidade, poderiam, em tese, 

interagir no aumento da proliferação celular, angiogênese, aumento do stress 

oxidativo com perda de mecanismos de supressão tumoral, além do efeito mitogênico 

direto da insulina (Figura 1).40-43 

 

Figura 1 – Mecanismos fisiopatológicos envolvidos na associação de obesidade com 

o câncer de tireoide  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

A obesidade em humanos pode associar-se com estados de resistência à 

leptina e consequente hiperleptinemia. A leptina é um hormônio peptídico secretado 

pelos adipócitos em proporção com a massa de tecido adiposo depositada. Sabe-se 

que a leptina exerce importante efeito regulatório no metabolismo energético e em 

vários eixos neuroendócrinos, incluindo o eixo hipotálamo-hipófise-tireoide.44,45 

A hiperleptinemia associada à obesidade pode estimular a secreção do TSH 
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hipofisário através de ação direta sobre os neurônios hipotalâmicos secretores do 

hormônio estimulador da tirotrofina (TRH) ou indiretamente pelo efeito da leptina na 

regulação da expressão da pró-opianomelanocortina (POMC) e do hormônio 

melanócito estimulante (α-MSH), o qual influenciam a expressão do TRH. Por outro 

lado, o TSH exerce potente efeito estimulatório sobre a secreção da leptina, 

estabelecendo-se um ciclo vicioso, no qual a obesidade aumenta os níveis de leptina, 

que estimula a secreção do TSH e este, por sua vez, a secreção da leptina (Figura 

2). De fato, estudos com pacientes obesos mostraram que os níveis séricos elevados 

do TSH tendem a normalização após o emagrecimento, sugerindo que em muitos 

casos, a adiposidade não é consequência de disfunção tireoidiana.45  

 

Figura 2 - Ciclo vicioso da interação entre a secreção da leptina e do TSH na 

obesidade humana.  

 

 

 

 

 

 

 

1.4 Câncer de tireoide e níveis séricos do TSH 

 

O TSH é o maior regulador da função tireoidiana e principal fator de 

crescimento da tireoide em resposta a qualquer fator que prejudique a biossíntese 

hormonal tireoidiana. Assim, estados associados a elevação do TSH sérico, como o 

hipotireoidismo, deficiência do iodo, tumores hipofisários produtores de TSH ou a 

síndrome de resistência ao hormônio tireoidiano, cursam com aumento do volume da 

glândula tireoide. O bócio é também encontrado na doença de Graves, causada por 

anticorpo estimulador do receptor do TSH.   

Sabe-se que  o CDT usualmente permanece responsivo ao TSH por expressar 

receptores de TSH.46  Assim, a terapia supressiva com levotiroxina visa não somente 

a reposição do hormônio em pacientes tireoidectomizados, mas também a supressão 

dos níveis séricos de TSH, o qual é conhecida por afetar positivamente o prognóstico 
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de pacientes com CDT, com impacto nas taxas de recorrência e da mortalidade.46,47 

Níveis séricos do TSH elevados, mesmo dentro dos limites de normalidade, 

têm sido associados com maior risco de nódulos malignos de tireoide e com maior 

agressividade do câncer de tireoide.48 Jin et al.49 estudaram 130 pacientes com 

nódulos de tireoide e observaram que aqueles com nódulos malignos tinham níveis 

de TSH sérico mais elevados comparados aqueles com nódulos benignos (5,5 mU/L 

vs 1,4 mU/L P < 0.001). Em um recente estudo populacional com 741 (341 mulheres 

e 300 homens) indivíduos diagnosticados com carcinoma papilífero da tireoide (CPT), 

observou-se que homens (mas não mulheres) com níveis séricos do TSH acima da 

normalidade foram associados com risco quase duas vezes maior de CPT.50  

Uma metanálise com 42.072 pacientes mostrou que os níveis séricos de TSH 

associaram-se com maior risco de câncer de tireoide, dos quais 5.786 pacientes foram 

diagnosticados com carcinoma tireoidiano.19 Em outra metanálise com 20.227 

pacientes com câncer de tireoide, os níveis séricos mais elevados do TSH 

associaram-se com estágios mais avançados do carcinoma papilífero da tireoide.51  

No Brasil, dois estudos recentes investigaram potenciais associações dos 

níveis séricos do TSH em pacientes submetidos à PAAF de nódulos de tireoide.  

Fighera et al.48 analisaram retrospectivamente 667 pacientes com nódulos de tireoide 

e observaram que o risco de CDT aumentou paralelamente aos níveis séricos do TSH, 

com significância estatística a partir de níveis séricos > 1,64 mU/L (p < 0,001). Golbert 

et al.52 estudaram prospectivamente 615 pacientes submetidos à PAAF de nódulos de 

tireoide, dos quais 160 submeteram-se à tireoidectomia. Os autores demonstraram 

que os níveis séricos do TSH foram significativamente maiores nos pacientes com 

nódulos malignos comparados aqueles com benignos (2,25 vs.1,50 mU/L; p 0,04), a 

prevalência de câncer de tireoide aumentou significativamente de acordo com os 

quartis de TSH e o risco de malignidade foi aproximadamente 3 vezes maior em 

pacientes com TSH ≥ 2,26 mU/L (identificado por curva ROC) em relação aqueles com 

níveis inferiores.  

 Por outro lado, outros estudos não encontraram nenhuma associação entre 

níveis séricos do TSH e o risco de câncer de tireoide. No estudo prospectivo 

populacional EPIC -  European Prospective Investigation into Cancer and Nutrition 

Cohort - com 357 casos de câncer de tireoide em 8 anos de seguimento, Rinaldi et 

al.53 não encontraram associação entre níveis séricos do TSH e o risco de câncer de 
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tireoide. Assim, o papel do TSH como ferramenta útil de auxílio clínico na distinção 

entre nódulos malignos e benignos de tireoide permanece controversa. 

Entre os potenciais mecanismos que tentam explicar o papel do TSH no 

desenvolvimento do câncer de tireoide inclui-se efeitos diretos, como fator de 

crescimento das células foliculares, estímulo de clones de células neoplásicas e 

indiretos, como epifenômeno associado a obesidade.44 

As causas do aumento do TSH em indivíduos obesos estão relacionadas a 

disfunção neuroendócrina com alterações no eixo hipotálamo-hipófise-tireoide em 

consequência à hiperleptinemia (Figura 2).44,45, 54 
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2 JUSTIFICATIVA PARA O ESTUDO 

 

Nódulos de tireoide são frequentes na população em geral e seu diagnóstico 

aumenta na prática clínica em razão das excessivas solicitações (muitas vezes 

indevidas) da ultrassonografia da tireoide. A PAAF embora considerada padrão ouro, 

ainda falha em carca de 30% dos casos na distinção entre nódulos benignos e 

malignos, o emprego de técnicas moleculares pode ser uma opção, porém tem custo 

muito elevado e inacessível a maioria dos pacientes no Brasil.  

Assim, o reconhecimento de novos fatores de risco associados à malignidade 

de nódulos de tireoide poderia ser de grande auxílio clínico no planejamento 

diagnóstico e terapêutico para cada paciente individualmente. Nos últimos dez anos, 

a obesidade e níveis séricos do TSH têm sido associados com maior risco e 

agressividade do câncer de tireoide. No entanto, os estudos são escassos no Brasil, 

conflitantes e o assunto ainda permanece controverso. 
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3 OBJETIVOS 

 

3.1 Objetivo primário 

 

- Estudar potenciais associações entre os níveis do TSH sérico e a massa 

corpórea com o risco de malignidade de nódulos de tireoide.  

 

3.2 Objetivos secundários 

 

- Analisar se TSH e/ou massa corpórea são preditores independentes de risco 

de malignidade de nódulos de tireoide; 

- Determinar a prevalência de malignidade de nódulos de tireoide de acordo 

com quartis do TSH sérico e estado nutricional de acordo com IMC; 

- Investigar se TSH e/ou massa corpórea associam-se com a agressividade 

do câncer de tireoide; 

- Determinar se há correlação entre níveis do TSH sérico e a massa corporal; 
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4 PACIENTES E MÉTODOS 

 

4.1 Desenho do estudo 

 

Estudo retrospectivo de análise transversal  

 

4.2 Pacientes 

 

A amostra de pacientes foi obtida através de consulta ao Núcleo de 

Tecnologia à Informação do Hospital das Clínicas da FAMEMA, objetivando-se 

identificar todos pacientes submetidos à tireoidectomia neste hospital no período 

compreendido entre 2007 – 2016. 

O presente estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética - CEP da FAMEMA, no 

dia 04/10/2016, parecer nº 1.759.316. 

 

4.3 Critérios de inclusão 

 

Foram incluídos no estudo pacientes com idade ≥ 18 anos, de ambos os 

sexos, submetidos a tireoidectomia para tratamento de nódulos de tireoide com dados 

completos no prontuário médico, incluindo diagnóstico de nódulo tireoidiano, nível de 

TSH, peso e altura obtidos no pré-operatório (até seis meses antes da cirurgia) e 

diagnóstico histopatológico do tecido tireoidiano obtido na cirurgia. 

 

4.4 Critério de exclusão 

 

Pacientes  com preenchimento inadequado de prontuários, dados incompletos 

ou contraditórios, submetidos à cirurgia bariátrica prévia, portadores de disfunções 

tireoidianas ou com histórico de tireoidectomia prévia ou de tratamento prévio com 

iodo radioativo, em uso de hormônios tireoidianos ou drogas antitireoidianas ou de 

amiodarona, lítio, glicorticóides ou de antipsicóticos, portadores de disfunções 

orgânicas graves (como insuficiência cardíaca grau IV, insuficiência renal moderada-

grave ou insuficiência hepática) e gestantes foram excluídos da amostra.     
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4.5 Instrumento e Procedimentos  

 

Os dados coletados em prontuário, obtidos na avaliação pré-operatória e de 

interesse para o presente estudo foram: idade, sexo, peso, altura, nível do TSH sérico 

e resultado histopatológico do tecido tireoidiano obtido em cirurgia.  

Os pacientes com diagnóstico histopatológico de câncer de tireoide foram 

classificados de acordo com o estadiamento TNM55 e posteriormente, de acordo com 

a classificação de risco (baixo, intermediário e alto) da Associação Americana de 

Tireoide.1 

A massa corpórea foi avaliada pelo IMC e o estado nutricional classificado 

como baixo peso (IMC < 20 kg/m2), peso normal (IMC = 20 – 24,9 kg/m2), sobrepeso 

(25,0 – 29,9 kg/m2) e obesidade (≥ 30,0 kg/m2). O tamanho do nódulo foi expresso 

pelo maior diâmetro (cm) obtido pela ultrassonografia no período pré-operatório. 

Em primeiro momento analisou-se uma amostra de 40 prontuários como teste 

piloto, após esta fase e treinamento, iniciou-se a extensiva coleta de dados. Nesta 

etapa, a conferência dos dados foi realizada por amostragem. A identificação de dados 

conflitantes em mais de 5% da amostra analisada motivava reconferência completa 

de todos os prontuários. 



25 
 

4.6 Análise Estatística 

 

Os dados foram reportados em valores absolutos (n) ou em frequência (%) 

para variáveis categóricas. Para as variáveis contínuas, os dados foram expressos 

como média com desvio padrão (DP) ou mediana com desvio absoluto da média 

(DAM) e intervalo de confiança (IC) 95%, dependendo do tipo de distribuição amostral. 

O teste de Mann-Whitney foi utilizado para comparar os dados com variáveis não 

paramétricas e o Anova para variáveis paramétricas. Frequências foram comparadas 

pelo teste de qui-quadrado ou teste de Fisher quando o valor absoluto de uma das 

frequências foi menor que cinco. Odds Ratio (IC 95%) foi calculada para a prevalência 

de nódulos malignos de acordo com os quartis do TSH. Para avaliar o papel do TSH 

como preditor de malignidade, realizou-se uma análise de curva ROC para obter o 

valor de corte do TSH discriminatório de malignidade. Riscos de malignidade em 

nódulos de tireoide de acordo com níveis de TSH (< 1,73 mU/L e ≥ 1,73 mU/L) ou IMC 

(< 30 Kg/m2 e ≥ 30 Kg/m2) foram calculados através de Odds Ratio (OR) e IC 95%. 

Modelo de Regressão Logística para riscos proporcionais em análise bivariada foi 

usado para determinar o risco cru. Análise multivariada foi aplicada para ajustar a 

análise para fatores de confusão. Toda análise estatística foi realizada usando o 

software estatístico STAT VIEW versão 5.0. O nível de significância será de p < 0.05 

(Bicaudal). 
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5 RESULTADOS 

 

Foram identificados 531 pacientes, dos quais 194 (36,6%) foram excluídos do 

estudo. A principal causa de exclusão foi o preenchimento inadequado de prontuários, 

com dados incompletos ou contraditórios (Figura 3). 

 

Figura 3 – Fluxograma do estudo 

 

 

 



27 
 

A maioria dos pacientes eram do sexo feminino (89,9%). Não houve diferença 

nas médias da idade e IMC, bem como na mediana do TSH sérico entre os sexos. No 

entanto, no sexo masculino, o tamanho médio dos nódulos tireoidianos, medidos pelo 

ultrassom, foi significativamente maior comparado ao sexo feminino (Tabela 1). 

 

 

Dados expressos em Média ± DP e Mediana (P25-P75).  
IMC = índice de massa corpórea, TSH = hormônio estimulante da tireoide. 
*Teste paramétrico Anova. 
**Teste não paramétrico Mann-Whitney. 
 
  

Tabela 1 - Características basais dos pacientes 

    
Feminino Masculino valor P 

N 337 303 34  

Idade, anos 49,4 ± 14,7 49,5 ± 14,9 48,2 ± 12,9          0,59* 

IMC, Kg/m² 27,7 ± 5,4 27,8 ± 5,3 26,5 ± 6,5 0,28* 

TSH, mU/L 1,5 ± 0,7 1,5 (0,4-3,0) 1,4 (0,1 - 2,6) 0,89** 

Maior diâmetro, cm  2,5 ± 1,5 2,5 ± 1,4  3,3 ± 1,8 0,01** 
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Câncer de tireoide foi diagnosticado em 71 (21,06%) pacientes através do 

exame histopatológico. O carcinoma papilífero de tireoide foi o mais prevalente 

(83,1%), seguido pelo carcinoma folicular (15,5%) e carcinoma anaplásico ou 

indiferenciado da tireoide (1,4%). Em 66 de 71 (93%) pacientes com câncer de 

tireoide, foi possível estabelecer o estadiamento pós-operatório TNM e classificar os 

pacientes de acordo com o risco de recidiva segundo a Associação Americana de 

Tireoide (ATA), nos demais (N = 5) o estadiamento não foi possível pela ausência de 

dados nos respectivos prontuários. A maioria dos pacientes foram estadiados como 

de baixo risco pelo sistema TNM, sendo 50 (75,8%) no estágio I, 7 (10,6%) no estágio 

II e apenas 9 (13,6,9%) pacientes nos estágios III e IV (Tabela 2). De acordo com a 

ATA, 46 (69,7%) pacientes foram classificados como baixo risco e 20 (30,3%) 

pacientes como risco intermediário. Nenhum paciente da amostra foi classificado 

como de alto risco. 

 

Tabela 2 - Diagnóstico anatomopatológico, estadiamento TNM e classificação de risco 

da Associação Americana de Tireoide em pacientes com nódulos malignos 

de tireoide 

  Diagnóstico anatomopatológico N = 71 

Carcinoma papilífero 
Carcinoma folicular 
Carcinoma anaplásico 

59 (83,1%) 
11 (15,5%) 
  1 (1,4%) 

  

  Estadiamento TNM N = 66 

Estágio I 
Estágio II 
Estágio III  
Estágio IV 

50 (75,8%) 
7 (10,6%) 
8 (12,1%) 
1 (1,49%) 

  

  Classificação de Risco ATA N = 66 

Baixo risco 
Risco intermediário 
Risco alto 

46 (69,7%) 
20 (30,3%) 
00 

  

Valores expressos em N (%); TNM = Classificação TNM, ATA, Associação Americana 
de Tireoide  
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A Tabela 3 compara as variáveis de interesse estudas em pacientes com 

nódulos benignos e malignos de tireoide. A distribuição dos sexos, o IMC e o tamanho 

médio dos nódulos medidos ao ultrassom não diferiram entre os grupos. Por outro 

lado, a idade média (46,4 ± 15,0 vs. 50,2 ± 1,45; P = 0,02) foi significativamente menor 

e a mediana dos níveis de TSH (2,11 ± 0,86 mU/L vs. 1,31 ± 0,6 mU/L; p = 0,002) 

significativamente maior em pacientes com nódulos malignos comparados aqueles 

com nódulos benignos.  

 

 

Tabela 3 – Comparações das variáveis clínicas e bioquímicas de pacientes com 

nódulos benignos e malignos 

  
Nódulos benignos Nódulos malignos Valor p 

n (%) 265 (78,6%) 72 (21,36%)  

Feminino                                                                                   

Masculino 

240 (79,2%)                                                     

25 (73,5%) 

63 (20,7%)                                            

9 (26,4%) 
0,44 

Idade, anos 50,2 ± 14,5 46,4 ± 15,0 0,02* 

IMC, Kg/m² 27,4 ± 5,22 28,7 ± 5,79 0,12* 

TSH, mU/L 1,31 ± 0,60     2,11 ± 0,86 0,002** 

Maior diâmetro, cm 2,49 ± 1,4 2,75 ± 1,81 0,3** 

IMC = índice de massa corpórea, TSH = hormônio estimulante da tireoide. Dados 
expressos em Média ± DP, exceto TSH expresso em Mediana ± DAM. 
*Teste paramétrico Anova. 
**Teste não paramétrico Mann-Whitney. 
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Para explorar o papel do TSH como preditor de malignidade em pacientes 

com nódulos de tireoide, estratificamos a amostra em quartis de níveis séricos do TSH, 

em quartil 1 (TSH= 0,01 – 0,89 mU/), quartil 2 (TSH = 0,90 – 1,47 mU/L), quartil 3 

(TSH = 1,48 – 2,37mU/L) e quartil 4 (TSH> 2,37 mU/L), expressos na Figura 4.  A 

proporção de indivíduos com nódulos malignos de tireoide aumenta significativamente 

de acordo com os quartis do TSH (p = 0,0001), de 5,8% no quartil 1 para 32,8% no 

quartil 4. O risco de malignidade [OR (IC 95%)] foi de 3,77 (1,16 – 12,2), 4,51 (1,41 – 

14,4) e 7,95 (2,6 – 24,5) vezes maior para indivíduos com valores do TSH sérico no 

quartil 2, 3 e 4 respectivamente,  comparados aqueles no quartil 1 [OR = 7,9 (IC 95%: 

2,6 – 24,5)].   

 

 

Figura 4 - Proporção de indivíduos com nódulos benignos e malignos da tireoide de 

acordo com quartis do TSH sérico 
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Uma análise de curva ROC (receiver-operating characteristic curve) foi 

realizada para estabelecer um valor de corte para o TSH com maior poder 

discriminatório entre nódulos benignos e malignos em nossa amostra (Figura 5), cujo 

resultado foi de 1,73 mU/L. A sensibilidade foi de 63,6% (IC 95% =  49,6 -76,2),  a 

especificidade de 64,9% (IC 95% = 58,2 – 71,1) e área sobre a curva de 0,67 (IC 95% 

0,59 – 0,74; p < 0,0001).  

 

 

Figura 5 - Curva ROC para valores do TSH sérico em nódulos benignos e malignos  
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 Na análise de regressão logística univariada (Tabela 4), observamos que o 

câncer de tireoide associou-se significativamente com os níveis do TSH sérico ≥ 1,73 

mU/L, idade < 55 anos e IMC ≥ 30 Kg/m2. Na análise de regressão logística 

multivariável, apenas o TSH sérico elevado ≥ 1,73 mU/L permaneceu como fator de 

risco independente [OR= 2,43 (IC 95%: 1,15 – 5,13; p = 0,002)] para câncer de 

tireoide, comparado à níveis séricos do TSH sérico < 1,73 mU/L (Tabela 5).  

  

  

Tabela 4 – Análise de regressão logística univariada para predição do risco de 

malignidade de nódulos tireoidianos 

  Odds Ratio  IC 95% Valor P 

TSH ≥ 1,73 mU/L     3,23 1,75 – 5,97 0,0002** 

Idade < 55 anos 2,24 1,26 – 3,99 0,006 

Sexo masculino 1,7 0,19 – 5,94 0,42 

IMC ≥ 30 Kg/m2 2,54 1,02 – 6,3 0,04 

Maior diâmetro, cm 1,11 0,9 – 1,38 0,3 

TSH = hormônio estimulante da tireoide; IMC: índice de massa corpórea.  
 
 

 

Tabela 5 – Análise de regressão logística multivariada para predição do risco de 

malignidade de nódulos tireoidianos 

TSH = hormônio estimulante da tireoide; IMC: índice de massa corpórea.  
 
 

 

  

  Odds Ratio  IC 95% Valor P 

TSH ≥ 1,73 mU/L 2,43 1,15 – 5,13 0,02  

Idade < 55 anos 1,96 0,87 – 4,40 0,10 

IMC ≥ 30 Kg/m2 1,91 0,86 – 4,23 0,11 
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 Para estudar potencias associações entre os níveis séricos do TSH e a massa 

corporal com a agressividade do câncer de tireoide nesta amostra, calculamos os 

valores médios do IMC e a  mediana do TSH sérico em pacientes com câncer de 

tireoide de acordo com a classificação de risco da ATA, em risco baixo e intermediário, 

não sendo encontrada nenhuma diferença entre os grupos (Tabela 6). 

 

Tabela 6 - Massa corporal e valores médios do TSH de acordo com a classificação de 

risco do câncer de tireoide 

  Risco Baixo  Risco 
intermediário 

Valor P 

n (%) 47 (70%) 20 (30%) 
 

Idade, anos 47,0 ± 14,9 46,4 ± 16,4 0,88* 

IMC, Kg/m² 29,7 ± 5,78 28,8 ± 5,34 0,65* 

TSH, mU/L 2,15 ± 0,98 1,78 ±  0,57 0,61** 

Dados expressos em Média ± DP, exceto o TSH expresso em Mediana ± DAM.  
IMC = índice de massa corpórea, TSH = hormônio estimulante da tireoide. 
*Teste paramétrico Anova. 
**Teste não paramétrico Mann-Whitney. 
 

  A Tabela 7 apresenta as características basais de pacientes com nódulos 

tireoidianos de acordo com a massa corpórea.  Nenhuma diferença estatística foi 

encontrada entre idade, IMC, níveis séricos de TSH e tamanho do nódulo de acordo 

com o estado nutricional, categorizado em peso normal, sobrepeso e obesidade. 

Excluímos os pacientes com baixo peso da análise por serem em número de apenas 

quatro pacientes. 

 

Tabela 7 - Características basais dos pacientes de acordo com a massa corpórea 

Dados expressos em Média ± DP, exceto o TSH expresso em Mediana ± DAM. 
TSH = hormônio estimulante da tireoide.  
*Teste paramétrico Anova. 
**Teste não paramétrico Mann-Whitney. 

 
Peso normal   Sobrepeso Obesidade Valor P 

n (%) 73 (33%) 82 (38%) 63 (29%)  

Idade, anos 46,7 ± 15,9 50,6 ± 14,5 52,7 ± 13, 0,07* 

TSH, mU/L 1.32 ± 0,68 1,48 ± 0,61 1,62 ± 0,69 0,46** 

Maior diâmetro, cm 2,3 ± 1,5 2,6 ± 1,3 2,5 ± 1,5 0,62** 
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Finalmente, realizamos uma subanálise incluindo apenas pacientes em 

eutireoidismo (N= 232, TSH: 0,45 – 4,5 mU/L). Neste subgrupo, a mediana do TSH 

(Figura 6) foi significativamente maior nos pacientes com nódulos malignos de tireoide 

(P25 = 1,21 vs. P75 =2,71) comparados aqueles com nódulos benignos (2,06 ± 0,7 

vs. 1,43 ± 0,53; p = 0,0029). Em análise utilizando os níveis de TSH como variável 

categórica, a prevalência (30,9% vs. 14%; p = 0,002) de malignidade tireoidiana foi 

significativamente maior nos pacientes com TSH sérico ≥ 1,73 mU/L, comparados 

aqueles com TSH < 1,73 mU/L [OR = 2,73 (IC 95% = 1,42 - 5,23; p = 0,0024)].    

 

 

Figura 6 – Níveis medianos do TSH em pacientes com nódulos benignos (BE) e 

malignos (MA)  
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6 DISCUSSÃO 

 

Neste estudo, os níveis séricos do TSH foram significativamente maiores no 

grupo de pacientes com nódulos tireoidianos malignos comparado aqueles com 

nódulos benignos e a proporção de pacientes com nódulos malignos aumentou 

paralelamente ao TSH do quartil 1 ao quartil 4 (Figura 4). Além disso, em análise 

categórica, níveis séricos de TSH ≥  1,73 mU/L, identificado por curva ROC, 

associaram-se significativamente e de forma independente com o risco de câncer de 

tireoide (Tabela 4).  

Nossos dados estão em acordo com estudos prévios na literatura. Boelaert et 

al.56 foram os primeiros a demonstrarem um papel dos níveis séricos do TSH, mesmo 

dentro de valores de referência, como fator preditor independente de câncer de 

tireoide. Jin et al.49 avaliaram prospectivamente o valor preditivo do TSH sérico pré-

operatório para malignidades de nódulos de tireoide em 653 pacientes. Os autores 

observaram que o TSH foi o único fator preditor independente de câncer de tireoide e 

que uma unidade de aumento no valor do TSH associou-se com aumento de 40% na 

estimativa de risco de malignidade. Baser et al.57 observaram, em estudo 

retrospectivo, que pacientes com citologia benigna apresentaram níveis de TSH 

significativamente menores comparados aqueles com citologia maligna e que os 

níveis de TSH aumentaram progressivamente da categoria II a VI de Bethesda. Al 

Dawish et al.58 em recente análise retrospectiva com 1.188 pacientes, encontraram 

que aqueles com níveis de TSH > 4,5 mU/L tiveram maior risco de malignidade de 

nódulos de tireoide comparado aqueles com TSH ≤ 0,4 mU/L [OR = 6,54 (IC 95%: 

1,08 – 40), p = 0,04].   

 Vários estudos prévios também investigaram um valor de corte de TSH 

preditor de malignidade de nódulos de tireoide, mas os resultados obtidos 

apresentaram variação ampla, de 0,9 – 2,31 mU/L, o que dificulta sua aplicabilidade 

na prática clínica. Entre as razões para esta ampla variação, inclui-se as limitações 

metodológicas, amostras insuficientes em alguns e os diferentes desenhos de estudo, 

entre outras.8, 48, 49, 51, 52, 56, 57, 59-65  

No entanto, poucos desses estudos48,52,57 utilizaram a curva ROC para 

identificar o valor de corte de TSH com melhor predição de malignidade. Interessante, 

dois desses estudos são nacionais, realizados em Curitiba e Porto Alegre.48,52  Fighera 

et al.48 incluíram 622 pacientes com nódulos de tireoide nos quais o diagnóstico de 



36 
 

malignidade foi obtido por PAAF e/ou tireoidectomia. Neste estudo, o risco de 

malignidade aumentou em paralelo aos níveis do TSH e tornou-se mais evidente com 

TSH sérico ≥ 1,64  mU/L [OR = 2,57 (IC 95%: 1,41 – 4,70), p < 0,002] comparados 

aqueles com níveis de TSH < 1,64 mU/L. Golbert et al.52 em um elegante estudo 

prospectivo com 615 pacientes, a prevalência de malignidade foi significativamente 

maior nos pacientes com níveis de TSH sérico > 2,26 mU/L comparado aqueles com 

níveis < 2,26 mU/L [OR = 3,87 (IC 95%: 1,87 – 8,01) p = 0,00].  

No presente estudo, o valor de corte do TSH com maior poder discriminatório 

para malignidade de nódulos de tireoide foi 1,73 mU/L, portanto um valor  intermediário 

aos dois estudos brasileiros previamente reportados.48,52 Nota-se que as 

características, como idade média e distribuição entre os sexos, das amostras 

estudadas, foram semelhantes a este estudo, o que justifica a similaridade dos 

resultados.  

Na análise da curva ROC, nós encontramos que a área sobre a curva foi de 

0,67, muito próximo ao valor encontrado por Fighera et al.48 de 0,66. Esses dados 

significam que em apenas 67% e 66% dos pacientes com nódulos malignos de 

tireoide, o valor sérico do TSH foi ≥ 1,73 mU/L e ≥ 1,64 mU/L, respectivamente, no 

presente estudo e no de Fighera et al.48 Os demais estudos que investigaram um valor 

de corte de TSH preditor de malignidade, através da curva ROC, não informaram o 

valor da área sobre a curva, o que impossibilita análise comparativa. 

Esses resultados, analisados em conjunto, apontam que o nível sérico do TSH 

poderia ser utilizado, na prática clínica, como um parâmetro útil na decisão entre 

tratamento cirúrgico ou conservador em pacientes com resultados de PAAF 

indeterminados (Classe III e IV de Bethesda). No entanto, esses dados devem ser 

analisados com cautela, em razão do número ainda pequeno de estudos com análise 

de curva ROC, da ausência de dados da área sobre a curva na maioria dos estudos 

e de um valor de corte de TSH validado para associação com risco de câncer de 

tireoide. Além disso, ressaltamos que os resultados da área sobre a curva 

encontradas no estudo de Fighera et al.48 e no presente estudo, embora significativos, 

mostram sensibilidade e especificidade de valor limitado. Assim, o nível sérico de TSH, 

embora útil, não deve ser utilizado como único parâmetro no processo decisório, mas 

sempre em conjunto com outros parâmetros já classicamente estabelecidos na 

literatura, como o US de tireoide, idade e sexo.4,16,18 
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 Por outro lado, nosso estudo está em desacordo com alguns da literatura66,67 

os quais não encontraram nenhuma associação entre níveis séricos do TSH e o risco 

de câncer de tireoide.  Rinaldi et al.66 não observaram associação entre níveis séricos 

do TSH e o risco de câncer de tireoide em estudo longitudinal com oito anos de 

seguimento. No entanto, trata-se de estudo populacional com inclusão somente de 

indivíduos livres de câncer, enquanto nosso estudo, retrospectivo, incluiu pacientes 

com nódulos de tireoide submetidos a tireoidectomia, o que limita potenciais 

comparações. Castro et al.67 não foram capazes de encontrar nenhuma associação 

entre o câncer de tireoide e níveis do TSH em estudo retrospectivo que incluiu 462 

pacientes com nódulos de tireoide submetidos à tireoidectomia. Este estudo difere do 

nosso por ter incluído apenas pacientes com citologia aspirativa indeterminada ou 

suspeita de malignidade.   

 Os mecanismos pelos quais os níveis mais elevados do TSH sérico poderiam 

contribuir no desenvolvimento do câncer de tireoide são desconhecidos. Sabe-se que 

o TSH é o principal fator regulador do crescimento das células foliculares, o que 

poderia estimular clones de células neoplásicas.68 Tem sido ainda reconhecido que o 

TSH pode interagir com outras vias de sinalização celular, incluindo o sistema MAP-

Kinase (proteína ativadora dos mitogenios) e o sistema PI3-K (3-kinase 

fosfoinositidol), conhecidas pelo envolvimento nos mecanismos de desenvolvimento 

do câncer de tireoide.68 A supressão do TSH, através do uso de levotiroxina, por outro 

lado, associa-se com inibição do crescimento folicular68,69 e com a redução do risco 

de recorrência e mortalidade de pacientes com CDT.46,47  

Outra hipótese reportada na literatura para explicar a participação do TSH na 

patogênese do câncer de tireoide seria em função de uma interação entre o 

hipotálamo, a hipófise e o adipócito. Neste modelo, a hiperleptinemia associada à 

obesidade estimularia a secreção do TSH hipofisário por ação sobre os neurônios 

hipotalâmicos. A obesidade, por sua vez, tem sido associada com elevado risco de 

câncer de qualquer natureza, entre eles o câncer de tireoide,40 por mecanismos que 

envolveriam a resistência insulínica, hiperinsulinemia, IGF-1 e adipocinas 

inflamatórias, entre outros.42,44  

No entanto, neste estudo, o IMC ≥ 30 Kg/m2, assim como a idade < 55 anos 

também associaram-se com maior risco de malignidade de nódulos tireoidiano em 

análise de regressão logística univariada (Tabela 4), porém essas associações não 

se mantiveram significativas em análise de regressão logística multivariada (Tabela 
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5). Além disso, não foi observado qualquer associação da massa corporal com a 

agressividade do câncer de tireoide (Tabela 6). Esses dados estão em linha com 

outros estudos.70-72 Rotondi et al.70 em seu estudo retrospectivo incluindo 4.849 

pacientes (1.219 com IMC ≥ 30 Kg/m2), não observaram nenhuma associação entre o 

IMC e o risco de câncer de tireoide. Pak et al.71 não encontraram associação entre o 

IMC e o risco de câncer de tireoide em um estudo prospectivo recente com 238 

pacientes em três anos de seguimento. Em outro estudo prospectivo com 432 

pacientes (240 com IMC ≥ 30 Kg/m2), Grani et al.72 não observaram associação 

significativa entre o IMC e a agressividade do câncer de tireoide.  

Por outro lado, nossos resultados diferem de outros reportados previamente na 

literatura.73-76 Em um estudo populacional com 1.502 indivíduos, Dieringer et al.73 

mostraram que a obesidade foi fator de risco para o câncer de tireoide e associou-se 

ao aumento do tamanho nodular e com a agressividade do câncer. Em três 

metanálises74-76 sobre o assunto, houve associação significativa entre a obesidade e 

o risco de câncer de tireoide.  Ma J et al.74 concluíram que a obesidade associou-se 

com elevado risco de câncer de tireoide. Schmid et al.75 encontraram risco 25% e 55% 

maior de câncer de tireoide em pacientes com sobrepeso e obesidade, 

respectivamente, comparados aqueles com peso normal. Além disso, essa metanálise 

mostrou que cada 5 unidades de aumento no IMC e 5 Kg de aumento no peso 

corpóreo associaram-se com elevação do risco de câncer de tireoide em 30% e 5%, 

respectivamente. Zhang et al.76 incluíram 16 estudos com 12.616,154 pacientes em 

metanálise que encontrou um risco 29% maior de câncer de tireoide em pacientes 

obesos comparados aqueles com peso normal.  

Neste estudo, a idade afetou o risco de câncer de tireoide em nossa amostra 

de pacientes em análise por variável contínua e categórica. Pacientes com nódulos 

malígnos de tireoide tiveram idade significativamente menor comparados aqueles com 

nódulos benignos. Em análise de regressão logística univariável, pacientes < 55 anos 

apresentaram risco elevado de câncer de tireoide comparados aqueles com idade ≥ 

55 anos, porém o risco não persistiu significante em análise multivariável. A literatura 

é controversa neste aspecto, possivelmente em razão da heterogeneidade entre os 

estudos com diferentes desenhos, critérios de seleção e amostras.77-80 

Entre as razões para explicar as diferenças entre os achados deste estudo e 

aqueles que encontraram associação da obesidade com o câncer de tireoide, inclui-

se diferenças demográficas, o desenho retrospectivo do nosso estudo, a nossa 
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amostra relativamente pequena e a exclusão de um número considerável de 

participantes pela falta de dados completos em prontuários, o que pode ter limitado 

nosso poder para alcançar diferença estatística. De qualquer forma, os resultados 

conflitantes da literatura mostram que o assunto permanece controverso. 

Neste estudo, níveis séricos do TSH ≥ 1,73 mU/L foram associados com maior 

risco de câncer de tireoide, tal associação manteve-se significativa mesmo analisando 

os pacientes com nível de TSH dentro da faixa normal. Este resultado está em acordo 

com alguns estudos na literatura,48,52,57 o que mostra que a associação do nível sérico 

do TSH com câncer de tireoide não se deve pela inclusão de pacientes com 

disfunções tireoidianas. 
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7 CONCLUSÕES 

 

Neste estudo, níveis séricos elevados do TSH, mas não a massa corporal, 

associaram-se com maior risco de malignidade de nódulos de tireoide. A prevalência 

de câncer de tireoide aumentou significativamente de acordo com os quartis do TSH 

sérico de 5% para 31% do quartil 1 ao quartil 4. Além disso, através de curva ROC, 

identificamos que o valor de corte de TSH sérico de 1,73 mU/L foi o que apresentou 

melhor sensibilidade e especificidade para predição de malignidade de nódulos 

tireoidianos e finalmente, que nível sérico do TSH ≥ 1,73 mU/L foi fator preditor 

independente para o risco de câncer de tireoide. Não encontramos nenhuma 

associação entre a massa corporal com o risco de malignidade de nódulos tireoidianos 

e nem do TSH sérico e da massa corporal com a agressividade do câncer de tireoide.  

Os resultados deste estudo corroboram com a literatura ao reforçar a 

possibilidade do emprego da determinação do TSH sérico como ferramenta útil na 

prática clínica, em conjunto com outros parâmetros clínicos e ultrassonográficos, na 

decisão entre o tratamento cirúrgico ou conservador de pacientes com nódulo 

tireoidiano. 

 

 

 

  



41 
 

REFERÊNCIAS  
 

1. Haugen BR, Alexander EK, Bible KC, Doherty GM, Mandel SJ, Nikiforov YE, et 
al. 2015 American Thyroid Association Management Guidelines for Adult Patients with 
Thyroid Nodules and Differentiated Thyroid Cancer: The American Thyroid Association 
Guidelines Task Force on Thyroid Nodules and Differentiated Thyroid Cancer. Thyroid. 
2016;26(1):1-133. 
 
2. Rosario PW, Ward LS, Carvalho GA, Graf H, Maciel RM, Maciel LM, et al. 
Thyroid nodules and differentiated thyroid cancer: update on the Brazilian consensus.  
Arq Bras Endocrinol Metabol. 57. Brazil2013. p. 240-64. 
 
3. Reiners C, Wegscheider K, Schicha H, Theissen P, Vaupel R, Wrbitzky R, et al. 
Prevalence of thyroid disorders in the working population of Germany: ultrasonography 
screening in 96,278 unselected employees. Thyroid. 2004;14(11):926-32. 
 
4. Hegedus L. Clinical practice. The thyroid nodule.  N Engl J Med. 351. United 
States2004. p. 1764-71. 
 
5. Dean DS, Gharib H. Epidemiology of thyroid nodules.  Best Pract Res Clin 
Endocrinol Metab. 22. Netherlands2008. p. 901-11. 
 
6. Dean DS, Gharib H. Fine-Needle Aspiration Biopsy of the Thyroid Gland. In: De 
Groot LJ, Chrousos G, Dungan K, Feingold KR, Grossman A, Hershman JM, et al., 
editors. Endotext. South Dartmouth MA: MDText.com, Inc.; 2000. 
7. Davies L, Welch HG. Increasing incidence of thyroid cancer in the United States, 
1973-2002.  JAMA. 295. United States2006. p. 2164-7. 
 
8. Boelaert K. The association between serum TSH concentration and thyroid 
cancer.  Endocr Relat Cancer. 16. England2009. p. 1065-72. 
 
9. Veiga LH, Neta G, Aschebrook-Kilfoy B, Ron E, Devesa SS. Thyroid cancer 
incidence patterns in Sao Paulo, Brazil, and the U.S. SEER program, 1997-2008. 
Thyroid. 2013;23(6):748-57. 
 
10. Remonti LR, Kramer CK, Leitao CB, Pinto LC, Gross JL. Thyroid ultrasound 
features and risk of carcinoma: a systematic review and meta-analysis of observational 
studies. Thyroid. 2015;25(5):538-50. 
11. Bongiovanni M, Spitale A, Faquin WC, Mazzucchelli L, Baloch ZW. The 
Bethesda System for Reporting Thyroid Cytopathology: a meta-analysis.  Acta Cytol. 
56. Switzerland: Basel.; 2012. p. 333-9. 
 
12. Poller DN, Baloch ZW, Fadda G, Johnson SJ, Bongiovanni M, Pontecorvi A, et 
al. Thyroid FNA: New classifications and new interpretations. Cancer Cytopathol. 
2016;124(7):457-66. 
 
13. Cibas ES, Ali SZ. The 2017 Bethesda System for Reporting Thyroid 
Cytopathology. Thyroid. 2017;27(11):1341-6. 
14. Nikiforova MN, Kimura ET, Gandhi M, Biddinger PW, Knauf JA, Basolo F, et al. 
BRAF mutations in thyroid tumors are restricted to papillary carcinomas and anaplastic 



42 
 

or poorly differentiated carcinomas arising from papillary carcinomas. J Clin Endocrinol 
Metab. 2003;88(11):5399-404. 
 
15. Jin L, Chen E, Dong S, Cai Y, Zhang X, Zhou Y, et al. BRAF and TERT promoter 
mutations in the aggressiveness of papillary thyroid carcinoma: a study of 653 patients. 
Oncotarget. 2016;7(14):18346-55. 
 
16. Hegedus L, Bonnema SJ, Bennedbaek FN. Management of simple nodular 
goiter: current status and future perspectives. Endocr Rev. 2003;24(1):102-32. 
 
17. Rio AL, Biscolla RP, Andreoni DM, Camacho CP, Nakabashi CC, Mamone Mda 
C, et al. [Evaluation of clinical, laboratorial and ultrasonographic predicting factors of 
malignancy in thyroid nodules].  Arq Bras Endocrinol Metabol. 55. Brazil2011. p. 29-
37. 
 
18. Lauby-Secretan B, Scoccianti C, Loomis D, Grosse Y, Bianchini F, Straif K. 
Body Fatness and Cancer--Viewpoint of the IARC Working Group. N Engl J Med. 
2016;375(8):794-8. 
 
19. McLeod DS, Watters KF, Carpenter AD, Ladenson PW, Cooper DS, Ding EL. 
Thyrotropin and thyroid cancer diagnosis: a systematic review and dose-response 
meta-analysis.  J Clin Endocrinol Metab. 97. United States2012. p. 2682-92. 
 
20. Mijovic T, How J, Payne RJ. Obesity and thyroid cancer.  Front Biosci (Schol 
Ed). 3. United States2011. p. 555-64. 
 
21. Marcello MA, Sampaio AC, Geloneze B, Vasques AC, Assumpcao LV, Ward 
LS. Obesity and excess protein and carbohydrate consumption are risk factors for 
thyroid cancer. Nutr Cancer. 2012;64(8):1190-5. 
 
22. Pacini F, DeGroot LJ. Thyroid Cancer. In: De Groot LJ, Chrousos G, Dungan K, 
Feingold KR, Grossman A, Hershman JM, et al., editors. Endotext. South Dartmouth 
MA: MDText.com, Inc.; 2000. 
 
23. Schlumberger MJ, Torlantano M. Papillary and follicular thyroid carcinoma.  
Baillieres Best Pract Res Clin Endocrinol Metab. 14. England: 2000 Harcourt 
Publishers Ltd.; 2000. p. 601-13. 
 
24. Omur O, Baran Y. An update on molecular biology of thyroid cancers.  Crit Rev 
Oncol Hematol. 90. Netherlands: 2014 Elsevier Ireland Ltd; 2014. p. 233-52. 
 
25. Schlumberger M, Pacini F, Tuttle RM. Thyroid tumors. Autechaux: IME by 
Estimprim; 2016. 
 
26. Brasil. Instituto Nacional de Câncer José de Alencar Gomes da Silva - INCA. 
Estimativa 2016:  incidência de câncer no Brasil. Rio de Janeiro (RJ): INCA; 2015 22 
jun 2016]. Available from: http://www.inca.gov.br/estimativa/2016/estimativa-2016-
v11.pdf. 



43 
 

27. Teoh SL, Das S. Tumour biology of obesity-related cancers: understanding the 
molecular concept for better diagnosis and treatment.  Tumour Biol. 37. United 
States2016. p. 14363-80. 
 
28. Clero E, Leux C, Brindel P, Truong T, Anger A, Teinturier C, et al. Pooled 
analysis of two case-control studies in New Caledonia and French Polynesia of body 
mass index and differentiated thyroid cancer: the importance of body surface area. 
Thyroid. 2010;20(11):1285-93. 
 
29. Steele CB, Thomas CC, Henley SJ, Massetti GM, Galuska DA, Agurs-Collins T, 
et al. Vital Signs: Trends in Incidence of Cancers Associated with Overweight and 
Obesity - United States, 2005-2014. MMWR Morb Mortal Wkly Rep. 2017;66(39):1052-
8. 
 
30. Boru C, Silecchia G, Pecchia A, Iacobellis G, Greco F, Rizzello M, et al. 
Prevalence of cancer in Italian obese patients referred for bariatric surgery. Obes Surg. 
2005;15(8):1171-6. 
 
31. Mack WJ, Preston-Martin S, Bernstein L, Qian D. Lifestyle and other risk factors 
for thyroid cancer in Los Angeles County females.  Ann Epidemiol. 12. United 
States2002. p. 395-401. 
 
32. Hwang Y, Lee KE, Park YJ, Kim SJ, Kwon H, Park DJ, et al. Annual Average 
Changes in Adult Obesity as a Risk Factor for Papillary Thyroid Cancer: A Large-Scale 
Case-Control Study. Medicine (Baltimore). 2016;95(9):e2893. 
 
33. Brindel P, Doyon F, Rachedi F, Boissin JL, Sebbag J, Shan L, et al. 
Anthropometric factors in differentiated thyroid cancer in French Polynesia: a case-
control study. Cancer Causes Control. 2009;20(5):581-90. 
 
34. Engeland A, Tretli S, Akslen LA, Bjorge T. Body size and thyroid cancer in two 
million Norwegian men and women. Br J Cancer. 2006;95(3):366-70. 
 
35. Zagzag J, Malone MK, Lopresti MA, Ogilvie JB, Patel KN, Heller KS. Method of 
Detection of Well-Differentiated Thyroid Cancers in Obese and Non-Obese Patients. 
PLoS One. 2016;11(4):e0152768. 
 
36. Shin HY, Jee YH, Cho ER. Body mass index and incidence of thyroid cancer in 
Korea: the Korean Cancer Prevention Study-II.  J Cancer Res Clin Oncol. 143. 
Germany2017. p. 143-9. 
 
37. Kitahara CM, Platz EA, Freeman LE, Hsing AW, Linet MS, Park Y, et al. Obesity 
and thyroid cancer risk among U.S. men and women: a pooled analysis of five 
prospective studies. Cancer Epidemiol Biomarkers Prev. 2011;20(3):464-72. 
 
38. Zhao ZG, Guo XG, Ba CX, Wang W, Yang YY, Wang J, et al. Overweight, 
obesity and thyroid cancer risk: a meta-analysis of cohort studies. J Int Med Res. 
2012;40(6):2041-50. 



44 
 

39. Sousa PA, Vaisman M, Carneiro JR, Guimaraes L, Freitas H, Pinheiro MF, et 
al. Prevalence of goiter and thyroid nodular disease in patients with class III obesity.  
Arq Bras Endocrinol Metabol. 57. Brazil2013. p. 120-5. 
 
40. Pazaitou-Panayiotou K, Polyzos SA, Mantzoros CS. Obesity and thyroid cancer: 
epidemiologic associations and underlying mechanisms. Obes Rev. 
2013;14(12):1006-22. 
 
41. Marcello MA, Cunha LL, Batista FA, Ward LS. Obesity and thyroid cancer.  
Endocr Relat Cancer. 21. England: 2014 Society for Endocrinology.; 2014. p. T255-
71. 
 
42. Panveloski-Costa AC, Pinto Junior DA, Brandao BB, Moreira RJ, Machado UF, 
Seraphim PM. [Resistive training reduces inflammation in skeletal muscle and 
improves the peripheral insulin sensitivity in obese rats induced by hyperlipidic diet].  
Arq Bras Endocrinol Metabol. 55. Brazil2011. p. 155-63. 
 
43. Alvaro C, Teruel T, Hernandez R, Lorenzo M. Tumor necrosis factor alpha 
produces insulin resistance in skeletal muscle by activation of inhibitor kappaB kinase 
in a p38 MAPK-dependent manner.  J Biol Chem. 279. United States2004. p. 17070-
8. 
 
44. Santini F, Marzullo P, Rotondi M, Ceccarini G, Pagano L, Ippolito S, et al. 
Mechanisms in endocrinology: the crosstalk between thyroid gland and adipose tissue: 
signal integration in health and disease.  Eur J Endocrinol. 171. England: 2014 
European Society of Endocrinology.; 2014. p. R137-52. 
 
45. Khan SM, Hamnvik OP, Brinkoetter M, Mantzoros CS. Leptin as a modulator of 
neuroendocrine function in humans. Yonsei Med J. 2012;53(4):671-9. 
 
46. Shi Y, Zou M, Farid NR. Expression of thyrotrophin receptor gene in thyroid 
carcinoma is associated with a good prognosis. Clin Endocrinol (Oxf). 1993;39(3):269-
74. 
 
47. Mazzaferri EL, Jhiang SM. Long-term impact of initial surgical and medical 
therapy on papillary and follicular thyroid cancer.  Am J Med. 97. United States1994. 
p. 418-28. 
 
48. Fighera TM, Perez CL, Faris N, Scarabotto PC, da Silva TT, Cavalcanti TC, et 
al. TSH levels are associated with increased risk of thyroid carcinoma in patients with 
nodular disease.  Endokrynol Pol. 66. Poland2015. p. 480-5. 
 
49. Jin J, Machekano R, McHenry CR. The utility of preoperative serum thyroid-
stimulating hormone level for predicting malignant nodular thyroid disease.  Am J Surg. 
199. United States: 2010 Elsevier Inc; 2010. p. 294-7; discussion 8. 
 
50. Huang H, Rusiecki J, Zhao N, Chen Y, Ma S, Yu H, et al. Thyroid-Stimulating 
Hormone, Thyroid Hormones, and Risk of Papillary Thyroid Cancer: A Nested Case-
Control Study.  Cancer Epidemiol Biomarkers Prev. 26. United States: 2017 American 
Association for Cancer Research.; 2017. p. 1209-18. 



45 
 

51. Haymart MR, Repplinger DJ, Leverson GE, Elson DF, Sippel RS, Jaume JC, et 
al. Higher serum thyroid stimulating hormone level in thyroid nodule patients is 
associated with greater risks of differentiated thyroid cancer and advanced tumor 
stage. J Clin Endocrinol Metab. 2008;93(3):809-14. 
 
52. Golbert L, de Cristo AP, Faccin CS, Farenzena M, Folgierini H, Graudenz MS, 
et al. Serum TSH levels as a predictor of malignancy in thyroid nodules: A prospective 
study. PLoS One. 2017;12(11):e0188123. 
 
53. Rinaldi S, Plummer M, Biessy C, Tsilidis KK, Ostergaard JN, Overvad K, et al. 
Thyroid-stimulating hormone, thyroglobulin, and thyroid hormones and risk of 
differentiated thyroid carcinoma: the EPIC study.  J Natl Cancer Inst. 106. United 
States2014. p. dju097. 
 
54. Zimmermann-Belsing T, Brabant G, Holst JJ, Feldt-Rasmussen U. Circulating 
leptin and thyroid dysfunction. Eur J Endocrinol. 2003;149(4):257-71. 
 
55. Tanase K, Thies ED, Mader U, Reiners C, Verburg FA. The TNM system 
(version 7) is the most accurate staging system for the prediction of loss of life 
expectancy in differentiated thyroid cancer. Clin Endocrinol (Oxf). 2015. 
 
56. Boelaert K, Horacek J, Holder RL, Watkinson JC, Sheppard MC, Franklyn JA. 
Serum thyrotropin concentration as a novel predictor of malignancy in thyroid nodules 
investigated by fine-needle aspiration.  J Clin Endocrinol Metab. 91. United 
States2006. p. 4295-301. 
 
57. Baser H, Topaloglu O, Tam AA, Evranos B, Alkan A, Sungu N, et al. Higher TSH 
can be used as an additional risk factor in prediction of malignancy in euthyroid thyroid 
nodules evaluated by cytology based on Bethesda system.  Endocrine. 53. United 
States2016. p. 520-9. 
 
58. Al Dawish MA, Alwin Robert A, Thabet MA, Braham R. Thyroid Nodule 
Management: Thyroid-Stimulating Hormone, Ultrasound, and Cytological 
Classification System for Predicting Malignancy. Cancer Inform. 
2018;17:1176935118765132. 
 
59. Polyzos SA, Kita M, Efstathiadou Z, Poulakos P, Slavakis A, Sofianou D, et al. 
Serum thyrotropin concentration as a biochemical predictor of thyroid malignancy in 
patients presenting with thyroid nodules. J Cancer Res Clin Oncol. 2008;134(9):953-
60. 
 
60. Fiore E, Rago T, Provenzale MA, Scutari M, Ugolini C, Basolo F, et al. Lower 
levels of TSH are associated with a lower risk of papillary thyroid cancer in patients 
with thyroid nodular disease: thyroid autonomy may play a protective role.  Endocr 
Relat Cancer. 16. England2009. p. 1251-60. 
 
61. Gerschpacher M, Gobl C, Anderwald C, Gessl A, Krebs M. Thyrotropin serum 
concentrations in patients with papillary thyroid microcancers. Thyroid. 
2010;20(4):389-92. 



46 
 

62. Sohn SY, Kim HJ, Jang HW, Kim SW, Chung JH. Lack of association between 
high serum thyroid-stimulating hormone level and risk of papillary thyroid 
microcarcinomas. Head Neck. 2014;36(1):43-6. 
 
63. Kim HK, Yoon JH, Kim SJ, Cho JS, Kweon SS, Kang HC. Higher TSH level is a 
risk factor for differentiated thyroid cancer. Clin Endocrinol (Oxf). 2013;78(3):472-7. 
64. Jonklaas J, Nsouli-Maktabi H, Soldin SJ. Endogenous thyrotropin and 
triiodothyronine concentrations in individuals with thyroid cancer. Thyroid. 
2008;18(9):943-52. 
 
65. Haymart MR, Glinberg SL, Liu J, Sippel RS, Jaume JC, Chen H. Higher serum 
TSH in thyroid cancer patients occurs independent of age and correlates with 
extrathyroidal extension. Clin Endocrinol (Oxf). 2009;71(3):434-9. 
 
66. Rinaldi S, Lise M, Clavel-Chapelon F, Boutron-Ruault MC, Guillas G, Overvad 
K, et al. Body size and risk of differentiated thyroid carcinomas: findings from the EPIC 
study. Int J Cancer. 2012;131(6):E1004-14. 
 
67. Castro MR, Espiritu RP, Bahn RS, Henry MR, Gharib H, Caraballo PJ, et al. 
Predictors of malignancy in patients with cytologically suspicious thyroid nodules. 
Thyroid. 2011;21(11):1191-8. 
 
68. McLeod DS. Thyrotropin in the development and management of differentiated 
thyroid cancer.  Endocrinol Metab Clin North Am. 43. United States: 2014 Elsevier Inc; 
2014. p. 367-83. 
 
69. Papini E, Petrucci L, Guglielmi R, Panunzi C, Rinaldi R, Bacci V, et al. Long-
term changes in nodular goiter: a 5-year prospective randomized trial of levothyroxine 
suppressive therapy for benign cold thyroid nodules. J Clin Endocrinol Metab. 
1998;83(3):780-3. 
 
70. Rotondi M, Castagna MG, Cappelli C, Ciuoli C, Coperchini F, Chiofalo F, et al. 
Obesity does not modify the risk of differentiated thyroid cancer in a cytological series 
of thyroid nodules. Eur Thyroid J. 2016;5(2):125-31. 
 
71. Pak K, Shin S, Kim SJ, Kim K, Kim BS, Jeon YK, et al. Risk of Malignancy in 
Thyroid Incidentaloma is Not Increased in Overweight or Obese Patients, but in Young 
Patients. Nutr Cancer. 2017;69(4):580-4. 
 
72. Grani G, Lamartina L, Montesano T, Ronga G, Maggisano V, Falcone R, et al. 
Lack of association between obesity and aggressiveness of differentiated thyroid 
cancer.  J Endocrinol Invest. Italy2018. 
 
73. Dieringer P, Klass EM, Caine B, Smith-Gagen J. Associations between body 
mass and papillary thyroid cancer stage and tumor size: a population-based study. J 
Cancer Res Clin Oncol. 2015;141(1):93-8. 
 
74. Ma J, Huang M, Wang L, Ye W, Tong Y, Wang H. Obesity and risk of thyroid 
cancer: evidence from a meta-analysis of 21 observational studies. Med Sci Monit. 
2015;21:283-91. 



47 
 

75. Schmid D, Ricci C, Behrens G, Leitzmann MF. Adiposity and risk of thyroid 
cancer: a systematic review and meta-analysis. Obes Rev. 2015;16(12):1042-54. 
 
76. Zhang W, Bai X, Ge H, Cui H, Wei Z, Han G. Meta-analysis in the association 
between obesity and risk of thyroid cancer. Int J Clin Exp Med. 2014;7(12):5268-74. 
 
77. Rago T, Fiore E, Scutari M, Santini F, Di Coscio G, Romani R, et al. Male sex, 
single nodularity, and young age are associated with the risk of finding a papillary 
thyroid cancer on fine-needle aspiration cytology in a large series of patients with 
nodular thyroid disease.  Eur J Endocrinol. 162. England2010. p. 763-70. 
 
78. Bessey LJ, Lai NB, Coorough NE, Chen H, Sippel RS. The incidence of thyroid 
cancer by fine needle aspiration varies by age and gender. J Surg Res. 
2013;184(2):761-5. 
 
79. Belfiore A, La Rosa GL, La Porta GA, Giuffrida D, Milazzo G, Lupo L, et al. 
Cancer risk in patients with cold thyroid nodules: relevance of iodine intake, sex, age, 
and multinodularity.  Am J Med. 93. United States1992. p. 363-9. 
 
80. Kim KM, Park JB, Bae KS, Kang SJ. Analysis of prognostic factors in patients 
with multiple recurrences of papillary thyroid carcinoma.  Surg Oncol. 21. Netherlands: 
2011 Elsevier Ltd; 2012. p. 185-90. 

 

  



48 
 

  



49 
 

  



50 
 

 


