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1. INTRODUÇÃO

O hiperparatireoidismo (HPT) é caracterizado pela hiperfunção de uma ou
várias glândulas paratireóides (PT), com aumento do número de suas células
(Naveh-Many et al., 1995). Essas glândulas podem apresentar hiperfunção com
aumento da secreção de seu hormônio, denominado hormônio da paratireóide (PTH).
O HPT é considerado primário (HPT1) quando a hipersecreção glandular é
causada por uma doença da própria glândula. Já no hiperparatireoidismo secundário,
a hipersecreção é conseqüente a um distúrbio metabólico, que estimula as
paratireóides. Dentre as várias causas de hiperparatireoidismo secundário, a
insuficiência renal crônica (IRC) é a mais freqüente.
Mazzuchi et al. (1997) apresentam dados latino-americanos de doentes
dialíticos, com um total de 20 200 doentes (162 por 100 000 habitantes) submetidos a
terapia de reposição renal no Brasil em 1993. Noronha et al. (1997), em dados do
Ministério da Saúde, relatam aumento para 29.984 doentes em diálise no Brasil em
1996 (179 por 100 000 habitantes). Conforme dados oficiais brasileiros de 1999 a
2002, a taxa de prevalência de doentes em diálise no Sistema Unificado de Saúde
(SUS) é de 45,33 por 100 000 na região sudeste e 36,14 por 100 000 habitantes no
Brasil. Com relação ao número de pacientes em diálise no Brasil, por ano, identificase um aumento de 54 841 para 70 047 doentes, ao comparar o ano de 1999 com o de
2002 (Brasil, 2005). Conforme a Sociedade Brasileira de Urologia, 2004, ainda
acrescenta-se a este número, aproximadamente 25 000 doentes com transplante renal,
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que esporadicamente podem evoluir com hiperparatireoidismo, mesmo após a
cessação do estímulo.
A presença de hiperparatireoidismo secundário à IRC (HPT2) em doentes
dialíticos está diretamente relacionada à qualidade da diálise e seus cuidados
associados. Há um aumento da incidência do HPT2 pela maior expectativa de vida
desses doentes, devido às melhores técnicas de hemodiálise, diálise peritoneal e
também pelo maior sucesso nos casos de transplante renal (Wells et al., 1975;
Niederle et al., 1982; Ohta et al., 1994; Montenegro et al., 1999; Mendonça et al.,
2002).
Cerca de 50% dos doentes com IRC em diálise evoluem com HPT2; destes, a
maioria é tratada clinicamente, com controle satisfatório. Em 5 a 10% dos casos,
porém, o tratamento clínico é ineficaz, com necessidade de procedimento cirúrgico, a
paratireoidectomia (Neonakis et al., 1995; Higgins et al., 1991). Este dado, aplicado
à população brasileira, traduz um número aproximado de 3 500 doentes com
necessidade de paratireoidectomia, no ano de 2002.
A prevenção do HPT2 deve ser iniciada precocemente, durante a evolução da
IRC. Caso já esteja instalado o HPT2, o doente deve se submeter a tratamento
clínico, por restrição do fósforo na dieta, por uso de altas doses de calcitriol por via
oral ou endovenosa e pelo emprego de compostos quelantes do fósforo (Drüeke,
1999). Após tentativa de controle clínico, pode haver necessidade de tratamento
cirúrgico (Montenegro e Cordeiro, 1997; Montenegro, 2000). Dos doentes com
HPT2, cerca de 6,6% necessitam cirurgia (Dubost et al., 1980).
Como possíveis técnicas cirúrgicas para o tratamento do HPT2, temos a
paratireoidectomia subtotal e a paratireoidectomia total, esta última com ou sem
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autoimplante heterotópico de fragmentos de paratireóide nas fibras do músculo
braquio-radial do membro superior não dominante. A paratireoidectomia total com
implante é a técnica de escolha no Serviço de Cirurgia de Cabeça e Pescoço (SCCP)
do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo
(HCFMUSP).
Dentre as possíveis complicações metabólicas deste último procedimento,
identificamos: hipoparatireoidismo definitivo, por hipofunção do implante; recidiva
cervical, por glândula extra-numerária ou ectópica não identificada na primeira
cirurgia; e finalmente, recidiva atribuída ao implante, escopo do presente estudo.
Várias são as possíveis hipóteses para a recidiva do HPT atribuída
exclusivamente ao implante. Dentre as mais estudadas destacam-se: a manutenção do
agente causal (IRC), que continua a agir no tecido implantado; a autonomização do
tecido paratireóideo implantado; e o tamanho e quantidade dos implantes.
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2. REVISÃO DA LITERATURA

2.1

Fisiopatologia

e

mecanismos

moleculares

do

hiperparatireoidismo

secundário

O gene do PTH encontra-se no braço curto do cromossomo 11 (11p) e
determina a produção de um polipeptídio com 115 aminoácidos, o pre-pro-PTH. Ainda no interior da célula paratireóidea, esta cadeia de amino-ácidos é
transformada em pro-PTH e depois em PTH. Esse hormônio pode ser armazenado no
complexo de Golgi ou ser secretado, como uma molécula intacta, na forma de uma
proteína com 84 resíduos de aminoácidos. Esta molécula é rapidamente metabolizada
principalmente pelo fígado (60 a 70%), e em menor proporção pelo rim (20 a 30%) e
por outros órgãos. A maior parte da fragmentação desta molécula em frações aminoterminal e carboxi-terminal se dá nos tecidos periféricos; mas também pode ser
fragmentada ainda dentro da PT (Lopez-Hilker et al., 1986).
Nos doentes com IRC, há um aumento dos níveis de PTH, causado pelo
aumento da secreção na PT, junto com a menor metabolização periférica do
hormônio (Jehle et al., 1998). Este aumento nos níveis de PTH nos casos de IRC é
necessário para que ocorra remodelação óssea (Wang et al., 1995). O PTH em
excesso causa alterações no aparelho locomotor (Hamdy, 1995), no metabolismo do
fósforo (Block et al., 1998), e também em vários outros órgãos e sistemas que
expressam o receptor do hormônio (Massry e Smorgorzewski, 1994). A progressão
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do HPT2 pode representar graves problemas, como osteíte fibrosa ou calcificações
vasculares (Drüeke, 1997).
As alterações metabólicas causadas pela IRC estimulam as PT e promovem o
aumento do tamanho e da capacidade secretora glandular, com perda de mecanismos
fisiológicos de regulação (Bricker et al., 1969; Stanbury et al., 1960; St. Goar,
1963).
A fisiopatologia primária do HPT2 ainda é obscura, mas pode relacionar-se
com um estímulo excessivo ou uma inibição insuficiente, que atuam direta ou
indiretamente nas PT (Drüeke, 1997). A diminuição na produção e resistência ao
calcitriol (Tsukamoto, 1995; Llach e Yudd, 1998), a retenção de fósforo
(Felsenfeld e Rodriguez, 1999), a hipocalcemia (Tsukamoto, 1995), a resistência
óssea à ação do PTH para elevar a calcemia (Massry e Smorgorzewski, 1994;
Ureña et al.,1994; Felsenfeld e Rodriguez, 1999) e desvio do “set-point” da
secreção do PTH, que é a má regulação da liberação do PTH com alterações no nível
do cálcio extracelular (Felsenfeld e Llach, 1993; Felsenfeld e Rodriguez, 1999).
Bricker et al. (1969) e Bricker (1972), acreditavam que o aumento transitório
dos níveis de fósforo, acarretado pela IRC, causava queda nos níveis de cálcio, que
estimularia a PT, e conseqüente aumento do PTH. Este aumento do PTH promoveria
maior excreção de fósforo e possibilitaria aumentar a calcemia. Este mecanismo,
conhecido como “trade-off”, manteria a calcemia e a fosfatemia em níveis normais.
Entretanto, Wilson et al. (1985), observaram que, mesmo em fases precoces da IRC,
pacientes com níveis normais de cálcio e fósforo apresentavam redução dos níveis de
calcitriol (por diminuição da ação da enzima 1-alfa-hidroxilase, no túbulo renal) e
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elevação do PTH. Com a reposição de calcitriol, houve diminuição dos níveis de
PTH, a despeito da elevação do fósforo.
Existem dois mecanismos de controle dos níveis de PTH: a modulação aguda,
mediada pelo cálcio, e a modulação a longo prazo, mais lenta mediada também pelo
cálcio, juntamente com a forma ativa da vitamina D (1,25 dihidroxicolecalciferol ou
calcitriol).

Os fatores envolvidos na fisiopatologia do HPT2 podem ser visualizados,
resumidamente, nas figuras 1 e 2.

IRC
Retenção
de fosfato

Baixos níveis de
1,25(OH)2D3
Hipocalcemia

Hiperparatireoidismo
Diminuição da expressão
CaR

Diminuição da expressão
VDR

Figura 1: Fatores envolvidos na fisiopatologia do HPT2 (adaptado de
Slatopolsky et al., 1999a)
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PTH

Calcitriol

aumenta

aumenta

diminui
aumenta

diminui

Fosfato
Figura 2: Autorregulação entre cálcio, fósforo, calcitriol e PTH no metabolismo
das glândulas paratireóides (adaptado de Schroeder e Cunningham,
2000)

2.1.1 O cálcio e a paratireóide no hiperparatireoidismo secundário

Uma das principais características das células paratireóideas é a sensibilidade a
mínimas mudanças nos níveis séricos de cálcio (Silver et al., 1999). A concentração
extracelular do cálcio ionizado constitui o principal regulador do PTH (Adami et al.,
1982). Os níveis extracelulares de cálcio agem rapidamente nos receptores de
membrana sensível ao cálcio (CaSr) e, por intermédio destes, no momento da
diminuição do cálcio, há descarga aguda e rápida do PTH já formado, estocado no
interior de vesículas secretórias. Esta alteração inversamente proporcional entre
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cálcio e PTH, foi comprovada por Schneider et al. (1977) em estudos de implantes
de PT em membro superior.
O CaSr é um receptor transmembrana e está expresso nas células C tireóideas,
nas células principais das PT e nos túbulos renais (Brown et al., 1995). É composto
por três estruturas principais: a) uma estrutura extra-celular amino-terminal grande,
com mais de 600 amino-ácidos, b) uma região central incorporada à membrana, a
serpentina, formada por sete estruturas helicoidais de membrana da superfamília dos
receptores acoplados à proteína G (Brown et al., 1993) e c) a porção carboxiterminal intracelular (Figura 3). O CaSr ativa a fosfolipase C e inibe a adenilciclase
no interior da célula (Akizawa e Fukagawa, 1999). Esse receptor reconhece não
somente o cálcio extra-celular, mas também outros cátions divalentes, trivalentes e
polivalentes (Brown et al., 1993). Provavelmente, pode haver mais de um tipo de
receptor de cálcio, e cada um pode ativar diferentes efetores intracelulares (Brown et
al., 1995).
Drüeke (1995) relatou que PT hiperplásicas eram menos sensíveis ao cálcio
que as PT normais.
Hosokawa et al. (1995) não identificaram alterações genéticas do CaSr nas PT
aumentadas de doentes com IRC.
Kifor et al. (1996) demonstraram, por estudos com imunohistoquímica, que há
uma diminuição em 59% na expressão do CaSr em doentes com IRC. Gogusev et al.
(1997), também identificaram uma reduzida expressão do CaSr nas células
paratireóideas em doentes com HPT2, quando comparadas com células
paratireóideas normais. Ritter et al. (2001), em estudos com ratos urêmicos,
indicaram que a hiperplasia glandular precede a redução do CaSr nas PT.
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NH2

extra-celular
Membrana
intra-celular

COOH
Figura 3: Esquema do receptor de membrana celular sensível ao cálcio
(adaptado de Brown et al., 1993)

Em estudos com ratos urêmicos, Brown et al. (1999) mencionaram que o RNA
mensageiro do CaSr estava reduzido somente nos animais submetidos a dietas ricas
em fósforo.
A longo prazo, o nível de PTH parece ser mediado pelo cálcio e pelo calcitriol
(Felsenfeld e Llach, 1993). A hipocalcemia aumenta os níveis de RNA mensageiro
de PTH (PTH RNAm) em horas e o número de células paratireóideas após dias de
estímulo prolongado (Naveh-Many et al., 1990; Silver, 2000).

2.1.2 A alteração no “set-point” entre o cálcio e o paratormônio

Outro mecanismo conhecido na fisiopatologia do HPT2 é a alteração no “set-point” (Figura 4) da secreção do PTH, que é a concentração de cálcio extracelular
necessária para reduzir em 50% a secreção do PTH pela PT (Brown, 1983; Akizawa
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e Fukagawa, 1999). A curva sigmoidal que representa a comparação da secreção do
PTH com os níveis de cálcio é determinada pela fórmula (1) (Brown, 1983).

Y

A-D

+D

(1)

1 + (X / C)B
onde

A= secreção máxima de PTH
B= relacionado à inclinação da curva do PTH no “set-point”
C= “set-point”
D= secreção mínima de PTH
Y= fração de secreção
X= concentração de cálcio

Estudos parecem demonstrar que nas fases mais tardias do HPT2 ocorre
aumento desse “set-point” (desvio para direita e superior, na figura 4), ou seja, é
necessária uma concentração maior do cálcio extracelular para promover a redução
na secreção do PTH (Brown et al., 1982; Brown, 1983). Essa observação sugere
alteração do CaSr, mas não foi demonstrado que o gene do CaSr esteja alterado
(Chudek et al., 1998), mesmo nas formas avançadas de HPT2 (Degenhardt et al.,
1998). Evidências mostram menor expressão do CaSr, tanto de seu RNAm como da
própria proteína. O CaSr não apenas modula o efeito inibitório da secreção do PTH,
mas deve afetar também a expressão do gene do hormônio e a proliferação de células
paratireóideas (Llach e Yudd, 1998).
Moysés (1996), em estudos da função paratireóidea de doentes com IRC e
HPT2, identificou níveis menores de “set-point” comparados com outros autores.
Esses valores de “set-point” podem variar conforme o método empregado ao induzir
a variação da calcemia, fato que não foi identificado nos valores da inclinação.
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Figura 4: Curva sigmóide de PTH/cálcio com “set-point” (adaptado de Brown,
1983)
A= secreção máxima de PTH
B= relacionado à inclinação da curva do PTH no “set-point”
C= “set-point”
D= secreção mínima de PTH

2.1.3 A vitamina D e a paratireóide no hiperparatireoidismo secundário

Bricker et al. (1969) demonstraram que havia resistência ou menor
sensibilidade ao tratamento com vitamina D com o passar dos anos, em doentes com
IRC em diálise.
O receptor nuclear específico de calcitriol (VDR) cujo gene localiza-se no
cromossomo 12q13-14 (Chudek et al., 1998), se liga ao ácido desoxirribonucléico
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de genes responsivos à vitamina D e está presente em vários outros tecidos além do
paratireóideo (Barbosa et al., 2004).
O calcitriol age em primeiro plano na síntese de PTH e causa a diminuição
deste, por redução do ácido ribonucléico mensageiro (RNAm) do pre-pro-PTH
(Naveh-Many et al., 1990; Silver et al., 1999). Secundariamente, o calcitriol inibe a
proliferação das células paratireóideas (Silver et al., 1999; Szabó et al., 1989). Com
isso, há aumento do RNAm do pre-pro-PTH e hiperplasia das PT, que aumentam a
produção hormonal nas glândulas (Nygren et al., 1988b). Chudek et al. (1998)
demonstraram que o aumento no nível de calcitriol determina incremento na
expressão de VDR, já Llach e Yudd (1998) demonstraram que a redução do
calcitriol também se acompanha de decréscimo no receptor. Drüeke (2001) relatou
que o calcitriol reduz a proliferação das PT por diminuir a expressão do gene c-myc,
que modula a progressão da fase G1 para S do ciclo celular.
Lopez-Hilker et al. (1986) observaram em cães que níveis de cálcio mantidos
próximos à normalidade não evitaram o aumento do PTH, exceto quando houve
associação de acréscimo de calcitriol.
A redução da expressão do VDR na PT parece estar associada ao
desenvolvimento inicial do HPT2, porém a progressão dessa doença na IRC
relaciona-se conjuntamente a outros fatores.
Na PT, o complexo calcitriol-VDR inibe a expressão do gene PTH pela ligação
vitamina D-elementos responsivos (Dusso e Brown, 1998).
Em estudos experimentais com cães urêmicos, com paratireóides frescas
retiradas desses animais, Brown et al. (1989) identificaram uma expressão menor
do VDR nesses animais, ao comparar com cães normais.
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Denda et al. (1996) observaram a diminuição quantitativa do VDR, com uso
de ensaios laboratoriais em ratos urêmicos. Houve uma diminuição de 729 +/- 47
fmol/mg da proteína para 400 +/- 42 fmol/mg.
Llach e Yudd (1998), em experimentos com ratos, mostraram que poderia
haver HPT2 mesmo na vigência de níveis normais de cálcio, fósforo e calcitriol. Isso
ocorreu mesmo com níveis normais do VDR, e sugeria uma resistência ao calcitriol
já nas formas iniciais da IRC. A redução da função do VDR e do número de
receptores torna a PT menos responsiva à ação inibitória do calcitriol.
Nos últimos anos, vários estudos examinaram o efeito do polimorfismo do
VDR na função paratireóidea, principalmente na relação da prevalência do
hiperparatireoidismo primário e secundário com as freqüências dos alelos do
polimorfismo do VDR (Yokoyama et al., 1998).
Em estudo recente, Tokumoto et al. (2003) referem que a expressão de VDR
está diretamente relacionada à expressão de p21 e p27 e, quanto menor os níveis de
expressão, maior a proliferação celular, o tamanho da glândula e do crescimento
nodular da PT.
Drüeke (2000), em revisão sobre biologia molecular das PT, reuniu evidências
que poderiam demonstrar a relação direta entre vitamina D e proliferação das células
paratireóideas.

2.1.4 O fósforo regula o paratormônio independente do cálcio e da vitamina D

A contribuição da hiperfosfatemia na patogênese do HPT2 foi documentada há
anos por Bricker et al. (1969) e Slatopolsky e Bricker (1973). Essa contribuição
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também foi citada por vários outros autores, com estudos “in vitro” (Almadén et al.,
1996; Slatopolsky et al., 1996) ou “in vivo” (Naveh-Many et al., 1995;
Slatopolsky e Delmez, 1995; Yi et al., 1995; Denda et al., 1996; Canalejo et al.,
1998; Slatopolsky et al., 1999b), mas não foi possível separar o efeito da
hiperfosfatemia de diminuições secundárias do cálcio sérico e calcitriol até a
publicação de Kilav et al. (1995). Esse estudo mostrou que o efeito do cálcio na
expressão do gene é pós-transcricional. O uso de dietas pobres em fósforo, em
experimentos com cães urêmicos melhorou o HPT2, independente dos níveis de
cálcio ou calcitriol (Lopez-Hilker et al., 1990). Também há uma ação direta do
fósforo na PT, além de induzir hipocalcemia (Slatopolsky et al., 1996).
Wang et al. (1996a) demonstraram, em ratos, que o aumento da PT no HPT2
está relacionado principalmente à hiperplasia do tecido (aumento do número de
células), e uma menor importância é dada à hipertrofia celular (aumento do tamanho
da célula).
Canalejo et al. (1998), também em estudos com ratos, demonstraram maior
número de células paratireóideas na fase S do ciclo celular, com aumento
hiperplásico de 27% no tamanho das glândulas desses animais, independentemente
dos níveis de cálcio e calcitriol. O fósforo elevado, por efeito no VDR (Fukagawa et
al., 1995), aumenta a resistência da PT à ação do calcitriol, além de diminuir a
síntese dessa última substância (Portale et al., 1984).
Roussanne et al. (2001), em estudos com culturas de células de PT,
demonstraram que o fósforo age diretamente na proliferação celular.
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2.1.5 O RNA mensageiro de paratormônio no hiperparatireoidismo secundário

O modelo do efeito do cálcio e fósforo na expressão do gene PTH foi realizado
em ratos, onde a hipocalcemia aumentou e a hipofosfatemia diminuiu os níveis de
RNA mensageiro do PTH. Em ambos os casos, o efeito foi pós-transcricional
(Moallem et al., 1998).

2.1.6 A proliferação das células paratireóideas

Após tratamento clínico e controle nutricional, alguns doentes apresentam
progressão do HPT2. Esse fato estaria relacionado à possível autonomização do
tecido paratireóideo pelo estímulo prolongado da doença de base (Stanbury et al.,
1960).
Parfitt (1982) estimou a velocidade de duplicação das células paratireóideas
normais em 3% ao ano, o que corresponde a um ciclo médio de vida de mais de 30
anos.
Mendes et al. (1983) relataram o padrão de crescimento anômalo das PT
durante o desenvolvimento do HPT2. As glândulas cresciam conforme o tempo de
hemodiálise e observaram a freqüente ocorrência de áreas nodulares entre tecido com
hiperplasia difusa.
Nygren et al. (1988a) demonstraram em culturas de PT bovinas, que havia
inibição completa da proliferação dessas células com uso de 10 a 100 ng/mL de
calcitriol, enquanto a hipertrofia não era afetada.
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Kremer et al. (1989) explicaram parcialmente o efeito antiproliferativo do
calcitriol sobre as PT, quando observaram que o calcitriol abolia a expressão do cmyc e c-fos (proto-oncogenes) em culturas de PT bovinas.
Juhlin et al. (1989) observaram aumento das células oxifílicas nas áreas
nodulares, com maior atividade proliferativa, ao se comparar com as áreas difusas.
Szabó et al. (1989), em estudos com ratos, descreveram a observação de raras
figuras mitóticas no tecido paratireóideo normal.
Fukagawa et al. (1991) sugeriram o envolvimento da maior expressão do gene
c-myc no crescimento de PT de ratos urêmicos.
Loda et al. (1994) descreveram que as áreas nodulares das PT do HPT2
apresentavam células mais agrupadas e coesas do que nas áreas com hiperplasia
difusa; as células apresentavam núcleo aumentado e grande prevalência de
marcadores de ciclo celular.
Abbona

et

al.

(1995)

observaram

em

humanos,

em

estudos

imunohistoquímicos com MIB-1 (detecta o antígeno Ki-67), que a fração
proliferativa do tumor, medida pela média de células com núcleos positivos para Ki67 em cada 1000 estudadas, é de 26/1000 nos casos de hiperplasia, comparados a
0,8/1000 nas PT normais selecionadas para controle.
Naveh-Many et al. (1995) demonstraram, por estudo com PCNA, que a
proliferação das células paratireóideas aumentou com dieta rica em fósforo e
diminuiu em ratos urêmicos com dieta pobre em fósforo. Como conclusão,
hipocalcemia, hiperfosfatemia e uremia aumentaram a proliferação celular, enquanto
a hipofosfatemia aboliu completamente esse efeito.
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Gogusev et al. (1996) demonstraram, em PT hiperplasiadas de HPT1 e HPT2,
a expressão do fator de crescimento alfa, assim como a forte expressão de seu
receptor, o receptor do fator de crescimento epidérmico. Na PT normal, no entanto,
não houve expressão desses fatores.
Fujisaki et al. (1997), em estudos comparativos entre áreas de células
oxifílicas e células principais, também com uso de MIB-1, observaram maior
atividade proliferativa nas células oxifílicas nodulares.
Parfitt e Fyhrie (1997) analisaram a literatura sobre replicação de células de
paratireóides e concluíram que, após a cessação do crescimento, poucas células de
paratireóide se dividem mais do que duas vezes e a grande maioria nem se divide.
Silver et al. (1997) demonstraram em ratos que hipocalcemia e hiperfosfatemia
aumentam o número de células proliferativas no tecido paratireóideo.
Wang et al. (1997) demonstraram, em estudos de expressão de Ki-67 em PT
retiradas em autópsias, que a renovação do tecido é muito baixa devida à pequena
taxa de nascimento celular nas células paratireóides, de 5,24% ao ano.
Em nosso meio, Kayath et al. (1998), em estudos de expressão de p53 em
tecido de doentes operados por adenomas, hiperplasias e carcinomas de PT,
demonstraram que a expressão de p53 nuclear nos casos de HPT2 foi de 72% nas
áreas difusas e 43% nas áreas nodulares, comparado à ausência de expressão nos
casos de PT normais.
O desenvolvimento do tecido paratireóideo foi estudado por vários autores e
demonstraram que, após uma fase de crescimento da glândula por vários clones
celulares, alguns pontos no interior do tecido desenvolvem crescimento monoclonal
(Figura 5), com perda dos mecanismos de regulação. Essas áreas de hiperplasia
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nodular (Figura 6) foram relacionadas, por alguns desses autores, à autonomia da
função (Drüeke, 1995; Fukagawa et al., 1995), com evidência de redução na
densidade de VDR nessas áreas (Fukuda et al., 1993).
Arnold et al. (1995) identificaram, por análise de inativação do cromossomo
X, que em 64% dos doentes com HPT2 apresentavam pelo menos uma glândula com
crescimento monoclonal, comparado com 38% nos casos com HPT1. Em dois dos
doentes com HPT2, foram identificadas duas glândulas com isolamento de dois
clones de células diferentes. O tumor de linhagem monoclonal também foi
identificado pelo mesmo método por outros autores (Chudek et al., 1998;
Tominaga et al., 1996a).
Matsushita et al. (1999) sugeriram que um peptídeo relacionado com o PTH
(PTHrp) estaria envolvido com a regulação do crescimento da PT. Eles observaram
uma relação inversa entre expressão de PTHrp e atividade proliferativa de PT
retiradas de doentes em vigência de hemodiálise. O número de células PCNA
positivas foi quase 24 vezes maior nas células hiperplasiadas, ao se comparar com as
células normais.
Canalejo et al. (2000) avaliaram proliferação e apoptose celular “in vitro” em
culturas de PT normais de cães e adenomatosas ou hiperplásicas de humanos. Após o
estudo, identificaram que, nas PT normais, o acréscimo de vitamina D inibe a
proliferação e induz a apoptose das células e é dose dependente; nas células
hiperplasiadas este efeito só foi verificado ao se utilizar grandes quantidades de
vitamina D.
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Nódulo único

Volume de PT

Nodular
Nodularidade
inicial
PT
normal

Difusa
Distúrbios genéticos
Perda de alelos
VDR diminuído

Evolução do HPT2
Figura 5: Progressão da PT para hiperplasia nodular em HPT2 (Adaptado de
Tominaga et al., 1996b)

Figura 6: Macroscopia de quatro PT ressecadas de um mesmo caso de
hiperparatireoidismo, com identificação, ao corte (PT inferiores), de
hiperplasia nodular; visualização de um grande nódulo à direita e
múltiplos nódulos à esquerda da figura
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Zhang et al. (2000) avaliaram apoptose em doentes com HPT1 e HPT2. Eles
identificaram um aumento da apoptose nas glândulas de doentes com IRC e HPT2
severo, provavelmente compensatória à hiperplasia.
Roussanne et al. (2001), em estudos com culturas de células de PT, ao
contrário de outros trabalhos, identificaram estímulo à proliferação celular em
resposta aos altos níveis de cálcio.
Yano et al. (2000) observaram relação inversa entre as expressões do CaSr e
de VDR e a atividade proliferativa de PT de doentes urêmicos.

2.2 Tratamento cirúrgico do hiperparatireoidismo secundário

O tratamento cirúrgico visa diminuir o tecido paratireóideo autonomizado e
interromper a produção excessiva do PTH. Diferentes são as técnicas cirúrgicas
empregadas no seu tratamento.
Halsted (1909) demonstrou, por estudos histológicos, que PT de cães
permaneciam viáveis após o autoimplante. Os implantes eram colocados na tireóide,
baço e no músculo reto abdominal, em suas fibras musculares ou na fáscia posterior.
Naquele momento, nenhum estudo fisiológico foi realizado.
O primeiro relato de tratamento cirúrgico do HPT2 com bons resultados, foi
feito por Stanbury et al. (1960). A cirurgia realizada foi a paratireoidectomia
subtotal (PTST), onde quase todo o tecido paratireóideo foi ressecado, mantendo-se
um pequeno fragmento de uma das PT, juntamente com sua vascularização no
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próprio pescoço. Na época, Felts et al. (1965)*, realizava a paratireoidectomia total
como tratamento do HPT2, com hipoparatireoidismo em 100% dos doentes (citado
por Niederle et al., 1982).
Chisholm Ogg (1967) propôs novamente o uso de paratireoidectomia total
com objetivo de evitar recidiva do HPT2 e relatou sua experiência de quatro doentes.
Sonoda et al. (1968), em estudos em cães, descreveram a criopreservação das
PT em solução com 13% de dimetilsulfóxido e obtiveram bom resultado mesmo após
criopreservá-las a 20oC negativos por sete dias.
Wells et al. (1973), foram os pioneiros em comprovar a viabilidade de
implantes de PT em cães imunossuprimidos, trabalho que foi republicado mais
completo, em 1974 (Wells et al., 1974a).
Wells e Christiansen (1974b), em estudos em ratos, apresentaram fatores
intervenientes na função de PT implantadas após criopreservação a 196oC negativos
por três a 12 meses.
Wells et al. (1975) padronizaram, pela primeira vez, a técnica da
paratireoidectomia total com autoimplante heterotópico (PTX+IMPLANTE), no
mesmo ato operatório, de fragmentos de PT em musculatura do antebraço em
humanos (Figura 7).
Wells et al. (1977a) demonstraram, em humanos, o possível uso de tecido
paratireóideo criopreservado em meio nutriente com dimetilsulfóxido, e mantido em
nitrogênio líquido, para uso posterior.

* Felts JH, Whitley JE, Anderson DD, Carpenter HM, Bradshaw HH. Medical and
surgical treatment of azotemic osteodystrophy. Ann Intern Med
1965;62:1272-9
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Brennan et al. (1978) demonstraram “in vitro” a viabilidade de tecido
paratireóideo criopreservado de oito doentes, na maioria tratados por HPT1.
Brennan et al. (1979) descreveram o autoimplante de PT criopreservada em
seis doentes que evoluíram com hipoparatireoidismo após paratireoidectomia total,
dos quais quatro evoluíram com função secretória detectável por níveis de cálcio
sérico.
Saxe et al. (1990) detalharam um método simplificado de criopreservação de
PT, com intuito de universalizar a estocagem desse tecido, e compararam a
viabilidade do material após a congelação e degelo. Os motivos do estudo da
simplificação eram pela necessidade de equipamentos caros e complexos no método
antigo, como congeladores programáveis que diminuem a temperatura em 1oC por
minuto, por exemplo. No método simplificado o tubo com o material biológico era
mergulhado em outro recipiente contendo etanol e posteriormente colocado em
congeladores de 70oC negativos comuns.

Figura 7: Fragmentos de PT preparados para implante em membro superior
conforme técnica de Wells et al. (1975)
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Desde a descrição de Wells et al. (1975) até hoje, há debates sobre qual o tipo
de

paratireoidectomia

deve

ser

empregado.

Alguns

são

defensores

da

paratireoidectomia subtotal (Delmonico et al., 1984; Clark, 1996; Yu et al., 1998,
Gasparri et al., 2001); outros, da total com autoimplante (Ogg, 1967; Mozes et al.,
1980; Diaz-Buxo et al., 1981; Malmaeus et al., 1982; Niederle et al., 1982;
Rothmund e Wagner, 1988; Rothmund et al., 1991; Ritz, 1991; Baumann e
Wells, 1993; Montenegro, 2000; Neyer et al., 2002; Chou et al. 2002); alguns da
paratireoidectomia total sem implante (Kaye et al., 1989; Higgins et al, 1991;
Hampl et al., 1999) e evidentemente há os que consideram ambas as técnicas
semelhantes (Neonakis et al., 1995).

A taxa de recidiva varia muito conforme os serviços estudados. Tominaga et
al. (1997b) citaram, em 519 doentes tratados por PTX+IMPLANTE, com pelo
menos sete anos de seguimento, cerca de 30% de recidiva.

As críticas à técnica de paratireoidectomia total com autoimplante heterotópico
poderiam incluir a necessidade de estrutura para criopreservação de tecidos e o maior
tempo cirúrgico. As vantagens incluiriam a possibilidade identificar o local da
recidiva (cervical ou em membro) e a ressecção de possíveis recidivas do implante,
com baixa morbidade (Wells et al., 1975), também relatada em nosso meio
(Montenegro e Cordeiro, 1997).
Crescimentos neoplásicos no local do implante, com comprovada invasão do
tecido muscular ou de vasos, foram descritos por Hampl et al. (1991). O
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crescimento do implante com características tumorais também foi comentado por
Frei et al. (1981) e Niederle et al. (1982). Em nosso meio, Cordeiro et al. (1998),
comentaram um caso de implante de PT que foi posteriormente considerado câncer
no exame anatomopatológico final.
No presente trabalho estudou-se a expressão dos receptores de vitamina D e de
cálcio e do anticorpo anti-paratormônio, juntamente com dados clínicos e
laboratoriais pré-operatórios e histológicos das peças cirúrgicas, com intuito de
identificar se existe diferença entre a expressão dos casos recidivados ao se comparar
com os casos não recidivados.

2.3 Recidiva do HPT atribuída ao implante

No quadro 1 é possível visualizar a metanálise das referências bibliográficas
encontradas de 1975 a 2002, onde houve citação de estudo de casos de
hiperparatireoidismo secundário tratados por PTX+IMPLANTE, com o número de
recidivas encontradas em cada estudo.
Os primeiros relatos de paratireoidectomia total com autoimplante heterotópico
de paratireóide no músculo braquio-radial com sucesso foram descritos por Wells et
al. (1975), em doentes com HPT2. A viabilidade do implante foi então avaliada por
meio do gradiente do PTH entre os membros superiores, um deles com implante.
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Quadro 1: Metanálise das recidivas de hiperparatireoidismo atribuídas
exclusivamente ao implante, de referências bibliográficas de 1975 a 2002
Referência

No AUTOTX
por HPT2

Recidiva (%)

Wells et al. (1975)

10*
39
40
16
50
61
41
13
16
24
22**
46
42
65
23
27
119
12*
51
783
101
119
152
13
34
20
212
128
35
112
14
38
21
519
41***
46
469
86
26
100
19
59*
23**
59
1053
37
185

zero
1 (2,56%)
3 (7,5%)
2 (12,5%)
3 (6%)
zero
5 (12,20%)
2 (15,38%)
1 (6,25%)
1 (4,17%)
1 (4,55%)
1 (2,17%)
6 (14,29%)
2 (8,70%)
1 (4,35%)
1 (3,70%)
2 (10,53%)
1 (8,33%)
5 (9,80%)
61 (7,79%)
7 (6,93%)
8 (6,72%)
7 (4,61%)
10 (76,92%)
8 (20,59%)
zero
18 (8,49%)
6 (12,5%)
2 (5,71%)
6 (5,36%)
3 (21,43%)
4 (10,53%)
1 (4,76%)
150 (28,90%)
1 (2,44%)
6 (13,04%)
23 (4,90%)
3 (3,49%)
zero
3 (3,00%)
zero
7 (11,86%)
2 (8,70%)
7 (11,86%)
85 (8,07%)
1 (2,70%)
10 (5,41%)

Wells et al. (1977b)
Wells et al. (1979)
Mozes et al. (1980)
Diaz-Buxo et al. (1981)
Diethelm et al. (1981)
Frei et al. (1981)
Max et al. (1981)
Malmaeus et al. (1982)
Malmaeus et al. (1983)
Mallette et al. (1983)
Rothmund e Wagner (1983)
Klempa et al. (1984)
Rothmund e Wagner (1984)
Takagi et al.. (1984)
Welsh et al. (1984)
Rothmund (1986)
Jansson e Tisell (1987)
Ellis (1988)
Niederle et al. (1988)
Rothmund e Wagner (1988)
Takagi et al. (1988)
Henry et al. (1990)
Hampl et al. (1991)
Higgins et al. (1991)
Rothmund et al. (1991)
Tominaga et al. (1992)
Tanaka et al. (1993)
Winkelbauer et al. (1993)
Ohta et al. (1994)
Hergan et al. (1995)
Neonakis et al. (1995)
Knudsen et al. (1996)
Tominaga et al. (1997b)
Chou et al. (1998)
Hidai et al. (1998)
Muller et al. (1998)
Walgenbach et al. (1998)
Monchik et al. (1999)
Walgenbach et al. (1999)
Zaraca et al. (1999)
Kinnaert et al. (2000)
Montenegro (2000)
Rawl e Cofer (2001)
Tominaga et al. (2001)
Neyer et al. (2002)
Chou et al. (2002)

TOTAL

Total de casos Total de
somados
recidivas (%)

10
49
89
105
155
216
257
270
286
310
332
378
420
443
466
493
512
524
575
1358
1459
1578
1730
1743
1777
1797
2009
2137
2172
2284
2298
2336
2357
2876
2917
2963
3432
3518
3544
3644
3663
3722
3745
3804
4857
4894
5079
5079

zero
1 (2,04%)
4 (4,49%)
6 (5,71%)
9 (5,81%)
9 (4,17%)
14 (5,45%)
16 (5,93%)
17 (5,94%)
18 (5,81%)
19 (5,72%)
20 (5,29%)
26 (6,19%)
28 (6,32%)
29 (6,22%)
30 (6,09%)
32 (6,25%)
33 (6,30%)
38 (6,61%)
99 (7,29%)
106 (7,27%)
114 (7,22%)
121 (6,99%)
131 (7,52%)
138 (7,77%)
138 (7,68%)
156 (7,77%)
172 (8,05%)
174 (8,01%)
180 (7,88%)
183 (7,96%)
187 (8,00%)
188 (7,98%)
338 (11,75%)
339 (11,62%)
345 (11,64%)
368 (10,72%)
371 (10,55%)
371 (10,47%)
374 (10,26%)
374 (10,21%)
381 (10,24%)
383 (10,23%)
390 (10,25%)
475 (9,78%)
476 (9,73%)
486 (9,57%)
486 (9,57%)

Obs: * implante subcutâneo, ** 21 implantes subcutâneos, 20 em músculo, ***com seguimento
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Wells et al. (1977b) relataram 46 autoimplantes em doentes com HPT2, dos
quais sete faleceram em IRC antes que fosse possível avaliar o funcionamento do
implante. De um total de 39 doentes, só um apresentou recidiva causada pelo
implante e foi tratado com retirada de metade do tecido implantado, sob anestesia
local. Em nova pesquisa, com seguimento acrescido de dois anos, Wells et al. (1979)
chamaram a atenção para o aumento de recidivas do HPT. De 40 doentes então
estudados, três (7,5%) apresentavam recidiva atribuída ao implante. Em todos foi
ressecada metade do tecido implantado. Um doente persistiu com HPT e foi
submetido à ressecção do tecido implantado remanescente.
Mozes et al. (1980) descreveram 16 doentes tratados por paratireoidectomia
total com autoimplante heterotópico imediato (PTX+IMPLANTE). Somente oito
deles apresentaram resultado funcional detectável. Identificaram duas recidivas
atribuídas ao implante.
Diaz-Buxo et al. (1981) citaram a identificação de três casos recidivados
(6,0%) em 50 implantes realizados nos pacientes com HPT2.
Frei et al. (1981), em 41 casos estudados com implante funcionante, citaram
cinco casos de recidiva no implante do membro superior. Neles houve necessidade
de mais de um procedimento para ressecção e controle do hiperparatireoidismo
ectópico.
Max et al. (1981) mencionaram duas recidivas do implante entre os 16 casos
submetidos a PTX+IMPLANTE.
Malmaeus

et

al.

(1982),

em

estudo

comparativo

entre

PTST

e

PTX+IMPLANTE, ao realizarem o seguimento de 16 doentes do segundo grupo,
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identificaram uma única recidiva no implante, que foi ressecada sob anestesia local e
identificado tecido paratireóideo de 2,5 X 2,0 centímetros.
Malmaeus et al. (1983), ao acompanharem 27 doentes tratados por
PTX+IMPLANTE, observaram um caso de recidiva em implante (4,17%), com
ressecção de um tecido implantado de 2 X 2 X 2,5 cm, ou seja, próximo de seis
gramas de paratireóide. Foi possível recuperar o tecido implantado de um paciente
sem recidiva, após autópsia e ressecção do implante.
Mallette et al. (1983), ao acompanhar, de fato, 22 dos 33 doentes tratados por
PTX+IMPLANTE, observaram um caso de recidiva no implante, com necessidade
de três procedimentos, sem controle até o óbito do doente por complicação infecciosa
da diálise.
Rothmund e Wagner (1983), em casuística de 62 portadores de

HPT2

tratados com PTX+IMPLANTE, tiveram 46 que foram acompanhados entre um e
seis anos. Um dos doentes teve recidiva atribuída ao implante (2,17%), após 14
meses, e foi tratado pela retirada parcial dos fragmentos. Outro estudo, em 1984,
agora com 65 casos, mostrou que dois doentes (3,1%) em seguimento pós-operatório
de PTX+IMPLANTE por HPT2 apresentaram evidência de recidiva a partir do
implante (Rothmund e Wagner, 1984).
Klempa et al. (1984) mencionaram seis recidivas do implante entre 42 doentes
com HPT2 tratados com PTX+IMPLANTE
Takagi et al. (1984) referiram uma recidiva atribuída ao implante em um total
de 23 doentes tratados por PTX+IMPLANTE (4,35%). Nesse único doente houve
três explorações do sítio do implante, com um total de seis gramas de material
ressecado.
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Welsh et al. (1984), apresentaram uma única recidiva (3,75%) dentre as 27
PTX+IMPLANTE realizadas em HPT2.
Dubost et al. (1986) relataram três casos de recidiva no braço após tratamento
por PTX+IMPLANTE; porém, não referiram o número de doentes tratados por esse
método, somente o total de 75 doentes tratados por paratireoidectomia total, com ou
sem autoimplante.
Jansson e Tisell (1987), em doentes de hiperparatireoidismo primário ou
secundário, mencionaram uma recidiva do implante em 12 portadores de HPT2 com
implante.
Ellis (1988), em estudo de 51 casos de PTX+IMPLANTE, necessitou retirar os
implantes em cinco casos (9,80%). Em mais nove casos, conseguiu recuperar o
tecido implantado em autópsias de doentes sem recidiva.
Niederle et al. (1988), em uma grande série de 783 doentes com HPT2
tratados por PTX+IMPLANTE, referiram uma incidência de recidiva no implante de
7,8% (61/783).
Rothmund e Wagner (1988) relataram casuística de 184 doentes operados,
onde 101 foram de fato acompanhados. Descreveram recidiva atribuída ao implante
em sete (6,93%), e tiveram necessidade de nove procedimentos para controle do HPT
(dois doentes foram operados por duas vezes).
Takagi et al. (1988), de um total de 119 doentes tratados por
PTX+IMPLANTE, destacaram oito (6,72%) recidivas atribuídas ao implante.
Henry et al. (1990) relataram 16 doentes com pelo menos uma RETIRADA,
de um total de 152 PTX+IMPLANTE. Destes, somente sete foram considerados
realmente com recidiva atribuída ao implante (4,51%), com cura em cinco casos.
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Hampl et al. (1991) descreveram 10 casos de recidiva (76,92%) em 13 doentes
tratados por PTX+IMPLANTE.
Rothmund et al. (1991) não identificaram recidiva no braço nos 20 casos
submetidos a PTX+IMPLANTE.
Tominaga et al. (1992) mencionaram recidiva no implante em 18 doentes
(8,49%) dos 212 submetidos a PTX+IMPLANTE. Houve necessidade de cinco
procedimentos em um caso, três em dois casos e dois em três casos
Tanaka et al. (1993) citaram 16 casos de recidivas no implante em 128
doentes (12,5%) acompanhados por pelo menos dois anos.
Winkelbauer et al. (1993) relataram duas recidivas dentre seus 35 casos de
PTX+IMPLANTE.
De 112 doentes tratados cirurgicamente por PTX+IMPLANTE, Ohta et al.
(1994) identificaram seis (5,4%) recidivas no implante.
Nos 14 doentes tratados por Hergan et al. (1995) houve três recidivas no
implante após PTX+IMPLANTE (21,43%).
Neonakis et al. (1995) em 52 doentes com HPT2 passíveis de seguimento, 38
foram submetidos a PTX+IMPLANTE e 14 a PTST. Em quatro dos 38 casos de
PTX+IMPLANTE houve recidiva (10,52%), todos ainda em vigência de hemodiálise
(HD). Dois destes foram submetidos à retirada de implante(5,26%).
Após seguimento médio de 79 meses, Knudsen et al. (1996) observaram uma
recidiva em 21 doentes tratados por PTX+IMPLANTE.
Em nosso meio, Montenegro e Cordeiro (1997), em casuística de 50 doentes
tratados por HPT como um todo, sem distinguir entre primário ou secundário do
SCCP HCFMUSP, fizeram menção a uma única recidiva.

31

Tominaga et al. (1997b) referiram que a incidência de recidiva no implante
aumenta conforme o tempo e que giraria em torno de 10% no 3o ano, subiria para
20% no 5o ano e chegaria até 30% no 7o ano após o implante.
Chou et al. (1998), em estudo comparativo de implante em musculatura ou
subcutâneo do membro superior, mencionaram uma recidiva entre 41 doentes
passíveis de seguimento (2,44%). O caso recidivado foi implantado no músculo.
Hidai et al. (1998), em estudo comparativo de duas técnicas de implante,
observaram recidiva no braço em seis doentes, de um total de 46 implantes.
Muller et al. (1998) descreveram recidiva em 23 doentes (4,9%) dos 469
doentes com HPT2 tratados cirurgicamente por PTX+IMPLANTE.
Walgenbach et al. (1998) referiram que, dos 99 doentes tratados
cirurgicamente, 86 foram submetidos a PTX+IMPLANTE, e três apresentaram
recidivas no implante (3,49%). A mesma casuística foi apresentada em 1999,
atualizada e acrescida de 16 doentes operados, com um total de 115 doentes e 100
PTX+IMPLANTE. Não foram diagnosticadas outras recidivas atribuídas ao
implante, além das três relatadas anteriormente (Walgenbach et al., 1999).
Monchik et al. (1999), em estudo de 26 doentes com HPT2 submetidos a
implante de paratireóide em subcutâneo após paratireoidectomia, não identificaram
recidiva, com seguimento médio de 27 meses.
Kinnaert et al. (2000) citaram recidiva no implante em 7 (11,86%) dos 59
doentes tratados por PTX+IMPLANTE. Os implantes realizados neste grupo
localizavam-se no tecido subcutâneo da região pré-esternal.
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Montenegro (2000), em tese de doutorado realizada no SCCP HCFMUSP, em
estudo comparativo dos métodos de paratireoidectomia com e sem implante,
observou recidiva de 8,7% em 23 casos tratados por PTX+IMPLANTE com
seguimento.
Rawl e Cofer (2001) relataram estudo multi-institucional belga com 59
doentes com HPT2 tratados cirurgicamente com paratireoidectomia total e
autoimplante de paratireóide. Dos 59 doentes, 7 (12%) necessitaram ressecção do
implante por recidiva exclusivamente neste local.
Tominaga et al. (2001), em série publicada de 1053 doentes tratados por
PTX+IMPLANTE, referiram recidiva em 85 doentes (8,1%); em alguns casos,
necessitaram realizar mais de uma abordagem da loja muscular dos implantes.
Conforme publicação anterior, reforçaram a observação do aumento da incidência da
recidiva com o passar dos anos do implante.
Mais recentemente, Neyer et al. (2002) demonstraram que em 37 doentes em
HD submetidos a PTX+IMPLANTE, somente um doente (2,70%) apresentou
recidiva atribuída ao implante. Foi realizada escolha intra-operatória do tecido a ser
implantado.
Em casuística de 185 doentes submetidos a PTX+IMPLANTE em antebraço,
com 110 implantes em tecido subcutâneo e os demais em musculatura, Chou et al.
(2002), verificaram recidiva no membro superior em 10 casos (5,40%).
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2.4

Estudos

fisiopatológicos

das

paratireóides

ressecadas

durante

a

paratireoidectomia

Gagné et al. (1992) observaram que 26 dos 44 doentes tratados apresentavam
hiperplasia difusa das glândulas e identificaram hiperplasia nodular em 18 desses
mesmos doentes.
Falchetti et al. (1993), em estudo de 12 paratireóides aumentadas de seis
doentes urêmicos, avaliaram a possível perda de alelo do cromossomo 11, incluindo
o gene supressor de tumor MEN e encontraram perda de heterozigose nas duas
maiores glândulas. Concluem que este evento pode ocorrer tardiamente em algumas
células, principalmente em regiões de hiperplasia nodular.
Fukuda et al. (1993) demonstraram que as paratireóides com hiperplasia
nodular expressam menos VDR e portanto resistentes ao tratamento com calcitriol. A
hiperplasia difusa caracterizou os casos menos severos.
Em estudo de seis recidivas entre 112 doentes tratados cirurgicamente, Ohta et
al. (1994) identificaram padrão nodular de crescimento nas paratireóides
selecionadas para implante em todos os casos recidivados estudados.
Arnold et al. (1995) demonstraram que 64% dos casos de HPT2, nos quais
houve indicação de paratireoidectomia, apresentavam pelo menos uma das quatro
glândulas com hiperplasia nodular, enquanto nos casos de hiperparatireoidismo
primário, a incidência era bem menor, 34%. Eles também mencionaram que
nenhuma das paratireóides de HPT2 apresentavam alteração no alelo 11q13.
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Abbona et al. (1996) estudaram a histologia das paratireóides ressecadas e a
atividade proliferativa celular, pela expressão do antígeno Ki-67, em 50 casos
selecionados de um total de 492 doentes operados por HPT2. Desses, 23
apresentavam recorrência e 27 foram selecionados como controle. Não identificaram,
no texto, a localização da recorrência. A hiperplasia nodular estava presente em
95,6% dos casos recidivados e em 74% dos não recidivados. A fração de proliferação
de Ki-67 foi de 1,9% nos casos com recorrência contra 0,81% nos não recidivados.
Em estudos imunohistoquímicos, Kifor et al. (1996) demonstraram a
diminuição em 59% na expressão do CaSr em doentes com IRC.
Tominaga et al. (1996a) estudaram o DNA de linfócito periférico em 43
mulheres operadas e selecionaram dez com heterogenicidade para sítios de
polimorfismo. Realizaram análise da clonalidade das células paratireóideas em 14
espécimes de tecido paratireóideo, onde quatro espécimes apresentavam hiperplasia
difusa; sete, nodular e os três restantes, tecido implantado ressecado do antebraço nos
casos recidivados. Todos os quatro espécimes de hiperplasia difusa apresentavam
crescimento policlonal; todos os sete de hiperplasia nodular, juntamente com os três
de tecido ressecado, apresentavam crescimento monoclonal.
Wang et al. (1996b), ao estudar a expressão de Ki-67 em paratireóides de
ratos, comprovaram que dieta rica em fósforo causou hiperfosfatemia, hipocalcemia,
aumento da secreção de PTH e da produção de calcitriol. Houve aumento do
tamanho da célula paratireóidea e de seu núcleo, e mais importante, elevou-se em
três vezes a formação de novas células paratireóideas. Seis meses após a cessação do
estímulo com fósforo, os tamanhos das células e de seus núcleos retornaram ao
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normal; o número de nascimentos celulares caiu para metade do normal, mas a
contagem total de células e o volume da glândula ainda permaneciam elevados.
Tominaga et al. (1997b) recomendaram que deveria ser evitado o implante de
tecido nodular, já que a incidência de recidiva neste tipo histológico é maior, quando
comparado com a hiperplasia difusa (p<0,001). Relataram também, que 50% das PT
com peso entre 0,25 e 0,50 gramas, retiradas de doentes com HPT2, apresentavam
hiperplasia nodular, enquanto 90% das glândulas com mais de 0,50 gramas
apresentavam algum tipo de hiperplasia nodular.
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3. OBJETIVOS

Os dados de exames pré-operatórios e os tecidos paratireóideos ressecados da
primeira cirurgia de doentes com hiperparatireoidismo secundário submetidos a
PTX+IMPLANTE, que apresentaram recidiva do hiperparatireoidismo no pósoperatório, por hiperfunção do autoimplante, foram estudados por histologia e
imunohistoquímica e comparados a tecido de doentes sem recidiva e a de
paratireóide normal, com intuito de responder as seguintes questões:

1.

A presença de nodularidade no tecido da paratireóide
aumenta o risco de recidiva dos implantes?

2.

Existe correlação entre a expressão do receptor de
vitamina D (VDR), receptor de Cálcio (CaSr) e
anticorpo anti-PTH e a recidiva dos implantes?

3.

Os métodos empregados podem servir para antever a
evolução do tecido paratireóideo implantado?

4.

Existem dados pré ou intra-operatórios que podem
antecipar risco aumentado de recidiva no
implante?
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4. CASUÍSTICA E MÉTODOS

4.1 Casuística

Durante o período de julho de 1987 a maio de 2002 foram tratados 135
doentes, primariamente, pelo SCCP HCFMUSP. Além desses, quatro foram
encaminhados de outros serviços para tratamentos de recidivas.
Os métodos utilizados no tratamento destes doentes basearam-se nas
experiências prévias desenvolvidas no mesmo serviço desde 1958 (Cordeiro e
Toledo, 1988; Toledo, 1989; Montenegro e Cordeiro, 1997; Montenegro et al.,
1999; Montenegro, 2000, Montenegro et al., 2004). Os procedimentos foram
indicados por HPT2 persistente após tentativa de tratamento clínico, com quadro
clínico de prurido intratável, dor muscular óssea, ou fraturas; hipercalcemia
persistente, com níveis calcêmicos maiores que 10,5 mg/dL; hiperfosfatemia
incontrolável, com fosfatemia superior a 7,0 mg/dL ou nível de PTH dez vezes maior
que o valor máximo normal. Esses eventos foram considerados isolados ou
associados.
Em 111 casos realizou-se paratireoidectomia total com autoimplante no mesmo
ato; em 20, paratireoidectomia total e em quatro, paratireoidectomia subtotal. Na
figura 8 observamos as marcações das lojas musculares dos implantes com fio
monofilamentar de náilon. Nesses cento e onze doentes, tratados inicialmente no
serviço, foram realizadas 19 retiradas de implantes, por recidiva de HPT em membro
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com implante; cinco implantes de paratireóide criopreservada, por não apresentarem
níveis satisfatórios de PTH no membro do implante e três reexplorações cervicais por
recidiva do HPT no pescoço.

Figura 8: Visualização dos pontos de náilon monofilamentar para identificar as
lojas dos implantes, para possível identificação das mesmas em uma
possível cirurgia de retirada posterior
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Além dos casos acima, foram tratados doentes previamente operados em outros
serviços: uma doente realizou retirada de implante em nosso serviço, após realizar
PTX+IMPLANTE e uma primeira retirada em outro serviço; outros dois,
reexploração cervical após PTX+IMPLANTE em outro hospital; outro, reexploração
cervical e retirada de implante, após PTX+IMPLANTE fora e finalmente mais um
que realizou retirada de implante após primeira cirurgia fora.
Durante o período de julho de 1987 a maio de 2004, foram elegíveis como
passíveis de análise um total de 57 doentes, por apresentarem dados mínimos
necessários para o estudo e que realizaram seguimento por pelo menos dois anos,
com uma dosagem de PTH anual. Dos doentes passíveis de seguimento, nove
apresentaram recidiva do hiperparatireoidismo no implante do membro superior, com
necessidade de 14 procedimentos, onde três doentes realizaram duas retiradas e
outro, três retiradas, no total.
Na Tabela 1 estão descritas as características desses 57 doentes; e no Quadro 2,
as causas da insuficiência renal.
Os pacientes que tiveram o diagnóstico indeterminado da etiologia da doença
renal foram aqueles cuja história clínica e/ou laboratorial não permitiu apontar
nenhum fator importante para sua etiologia.
Dentre as queixas dos doentes, a dor óssea foi a mais freqüente, seguida de
outras alterações do aparelho locomotor, como alterações ósseas (tumor marrom),
fraqueza e dor muscular, fraturas e diminuição de estatura, além de prurido. Outros
sinais e sintomas menos freqüentes foram calcificações de partes moles.
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Tabela 1 - características dos 57 casos passíveis de análise entre os 111 doentes
tratados por PTX+IMPLANTE pela DCCP HCFMUSP, de julho
1987 a maio de 2002
valor médio (valores máximos e mínimos)
Características: valor médio (valor mínimo e máximo)
Idade (n=57)

39,05 anos (13 a 60 anos)

Sexo (n=57)

Feminino: 28; masculino: 29

Etnia (n=57)

BR: 27 (47,37%), PD: 13 (22,80%),
N: 8 (14,04%), AM: 1 (1,75%),
DESC: 8(14,04%) (1)
Hemodiálise: 33 (91,67%);

Qual diálise (n=36)

Diálise peritoneal: 3 (8,33%)
Tempo de diálise (n=38)

103,08 meses (30 a 228 meses)

Tempo de queixa de HPT (n=18)

39,36 meses (6 a 84 meses)

Cálcio pré-op (n=40)

10,55 mg/dL (7,9 a 15,8)

Fósforo pré-op (n=37)

6,44 mg/dL (2 a 10,4)

PTH pré-op (n=28)

1 519,68 pg/mL (136 a 4 385)

Produto cálcio x fósforo (n=36)

65,16 mg 2/dL2 (23,8 a 118,56)

Peso de cada PT ressecada (n=192)

1,46g (0,163 a 8,47)

Peso total de PT ressecada por paciente
(n=48)

4,31g (1,89 a 7,81)

(1)

BR: branco, PD: pardo, N: negro, AM: amarelo, DESC: desconhecido

Quadro 2 - causas da insuficiência renal dos 57 doentes passíveis de análise
tratados por PTX+IMPLANTE pela DCCP HCFMUSP, de julho
1987 a maio de 2002
CAUSA DA IRC
Glomerulonefrite
Hipertensão arterial crônica
Refluxo
Lúpus eritematoso sistêmico
Pielonefrite crônica
Nefropatia por IgA
Indeterminada
Total

n (%)
12 (21,05%)
6 (10,53%)
4 (7,02%)
3 (5,26%)
2 (3,51%)
1 (1,75%)
29 (50,88%)
57 (100%)
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4.2 Métodos

4.2.1 Divisão dos grupos a serem estudados:

À partir da casuística descrita, foram definidos três grupos para o estudo:

GRUPO 1 : PTX+IMPLANTE recidivado (RECIDIVADO)- doentes com
autoimplante imediato e recidiva atribuída exclusivamente ao
implante (n=9);

GRUPO 2 : PTX+IMPLANTE controle (CONTROLE)- Grupo controle
selecionados para normalidade de amostra entre os 57 pacientes da
população estudada, com pareamento por sexo e idade, de doentes
submetidos a autoimplante imediato, sem evidência de recidiva
atribuída ao implante, acompanhados por um período mínimo de dois
anos (n=9);

GRUPO 3 : paratireóide normal controle (NORMAL) - paratireóides
normais retiradas inadvertidamente durante tireoidectomias por
doenças benignas e acompanhadas por cinco anos sem evidência de
HPT (n=9).
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Os casos do grupo RECIDIVADO em que foi possível avaliar o tecido
retirado do implante no braço, foram chamados de grupo RETIRADA, e só
participarão de uma apresentação descritiva dos dados.

4.2.2 Critérios para diagnóstico de recidiva no implante

Os doentes operados no SCCP HCFMUSP foram acompanhados pela
Disciplina de Nefrologia – Ambulatório de Osteodistrofia Renal.

Caracterizou-se recidiva do HPT2 em PTX+IMPLANTE nos casos onde:

1)

os níveis sistêmicos de PTH (braço sem implante) eram acima de
três vezes o limite superior da normalidade, ou seja, 216 pg/mL e,

2)

em doentes com aumento do PTH sistêmico acima de duas vezes a
normalidade (144 pg/mL) e produção do enxerto 20 vezes acima
da normalidade (1 440 pg/mL) ou associado a sintomas sistêmicos,
como prurido, dor óssea ou articular, fraqueza muscular, fratura e
aparecimento de tumor marrom.
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4.2.3 Técnica de retirada do implante com hiperfunção

Quando indicada, a retirada de fragmentos de paratireóide implantados foi
realizada sob anestesia local, com solução de lidocaína a 2%, sem vasoconstritor,
após anti-sepsia e colocação de campos esterilizados (figura 9 e 10).
A incisão no antebraço era realizada sobre a cicatriz prévia dos implantes
(figura 11), até identificar a fáscia do músculo braqui-radial. Após a identificação da
fáscia, ela era totalmente exposta, com elevação de retalhos de pele e subcutâneo, até
identificação das marcações com fio inabsorvível de náilon monofilamentar da
cirurgia prévia (figura 12).
No caso do doente apresentar a primeira recidiva, retirava-se a área
compreendida sob metade das marcações de náilon, juntamente com a fáscia e parte
de seu músculo. Quando o controle não era possível após a primeira manipulação,
uma nova cirurgia era realizada, com retirada dos demais fragmentos.

Figura 9: Posição do doente (decúbito dorsal horizontal) com braços abduzidos,
com identificação da cicatriz (C) prévia sobre o m. braquio-radial
esquerdo.
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Figura 10: Injeção de lidocaína a 2% sem vasoconstritor, na região da cicatriz
prévia.

Figura 11: Incisão sobre a cicatriz prévia, sem necessidade de ressecá-la.
Dissecção até identificar fáscia do m. braquio-radial.
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Figura 12: Visualização das marcações (fios inabsorvíveis de náilon
monofilamentar) das lojas dos implantes na fáscia do m. braquioradial e retirada do implante em monobloco

4.2.4 Exclusão de doentes

Os doentes com hiperparatireoidismo (RECIDIVADO e CONTROLE)
excluídos da casuística seguiram os seguintes critérios:

A:

perda de seguimento, falta de dados no prontuário, falta de exames
laboratoriais no pré e pós-operatório, falta de bloco ou material
insuficiente para aplicar o teste imunohistoquímico;

B:

casos não operados primariamente pelo serviço da DCCP HCFMUSP.

Do grupo NORMAL (grupo 3), foram excluídos os casos de paratireóide
normal retiradas inadvertidamente durante tireoidectomias por câncer, procedimentos
de esvaziamento cervical e as paratireóides intratireóideas, independente da doença
tireóidea.
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4.2.5 Medidas bioquímicas

Foram levantadas as medidas bioquímicas de cálcio total, fósforo e PTH no
pré-operatório e pós-operatório, no primeiro, segundo e terceiro anos e tardiamente
(acima de três anos), conforme o seguimento dos doentes.

Dosagem do PTH (método imunométrico da molécula intacta de PTH)

A dosagem do PTH intacto foi definido como normal entre os valores de 10 a
72 pg/mL. No pós-operatório foi colhido em ambos os membros superiores e
considerado PTH sistêmico (PTHs), no membro sem implante e PTH do implante
(PTHi), no membro com tecido paratireóideo implantado.

Dosagem do cálcio (método da espectrofotometria)

O cálcio total (Ca) foi considerado normal entre os valores de 8,5 a 10,5
mg/dL.

Dosagem do fósforo (método colorimétrico)

O fósforo (P) foi considerado normal entre os valores de 2,3 e 4,6 mg/dL.
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Cálculo do produto Ca X P.

O produto Ca X P foi alcançado, conforme recomendação de Block et al.
(1998), pela multiplicação dos valores colhidos no mesmo dia do Ca e P. A unidade
final adquirida foi considerada como mg 2/dL2.

Cálculo da quantidade de tecido paratireóideo ressecado na PTX+IMPLANTE

Para quantificar o peso, em gramas, do tecido paratireóideo ressecado na
primeira cirurgia (PTX+IMPLANTE), utilizou-se a fórmula (2) descrita por Arnold
et al. (1995):

peso das paratireóides = (0,585 X VPT) + 0,134
(2)
onde VPT= volume das paratireóides em centímetros cúbicos
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Tempo do procedimento de retirada e complicações cirúrgicas

Foram avaliadas as intercorrências relativas ao ato cirúrgico propriamente dito,
assim como o tempo dispendido para o ato cirúrgico da retirada dos implantes.

Técnica histológica e revisão anatomo-patológica

O tecido paratireóideo, assim com o produto da ressecção dos implantes, foram
fixados em solução de formol salino a 4% tamponado, pH 7,4, geralmente por 24 a
48 horas. O processamento padrão incluiu desidratação em concentrações
progressivas de álcool e diafanização em banhos de xilol a temperatura ambiente.
As lâminas foram obtidas, após embebição e emblocagem em parafina a 60°C,
por cortes de 3 mcm a 6 mcm com micrótomo rotativo, para posterior coloração com
hematoxilina-eosina, a partir da qual se fez a análise histológica.
Todos os casos com diagnóstico anatomopatológico original de HPT2 e das
recidivas de hiperparatireoidismo em implante de antebraço, assim como os últimos
9 casos de paratireóide normal ressecadas inadvertidamente, obtidos por revisão de
prontuários e descrições cirúrgicas, foram revisados pelo Dr. René Gerhard, médico
da Divisão de Anatomia Patológica do HCFMUSP, sem conhecimento prévio do
diagnóstico originalmente emitido ou da evolução clínica, com supervisão do Prof.
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Dr. Venâncio Avancini Ferreira Alves, Professor Titular do Departamento de
Patologia da FMUSP.
A revisão anatomopatológica permitiu ao patologista selecionar os blocos de
cada

caso,

contendo

parênquima

glandular

para

aplicação

do

método

imunohistoquímico. As glândulas foram divididas em dois grupos maiores, conforme
Diethelm et al. (1981): hiperplasia difusa (aumento de células parenquimatosas
difusamente com estrutura lobular normal) e hiperplasia nodular (formação de pelo
menos uma área bem circunscrita e encapsulada, com células parenquimatosas quase
não envoltas em tecido adiposo).

Preparo das lâminas para recebimento dos cortes histológicos para
imunohistoquímica (Divisão de Anatomia Patológica do HCFMUSP):

As lâminas utilizadas nas reações imunohistoquímicas foram lavadas com
detergente neutro Extran® (Merck) a 0,5%, lavagem em água corrente, água
destilada e secagem em estufa.
Os cortes histológicos de 3 µm a 6 µm de espessura por micrótomo rotativo
foram distribuídos nas lâminas previamente tratadas com silano e fixadas por 12
horas em estufa a 60ºC por 24 horas para melhor adesão do corte.
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Conforme protocolos de procedimentos técnicos para imunohistoquímica do
Instituto Adolfo Lutz, foram seguidos os seguintes passos para aplicação dos
reagentes nas lâminas silanizadas:

a)

Desparafinização dos cortes:
À quente, em xilol a 57 – 60oC (em estufa), por 5 minutos; e em
seguida, a frio, em xilol à temperatura ambiente, por 15 minutos;
Lavagem das lâminas em álcool absoluto (para retirada do xilol),
seguida por lavagens em bateria de alcoóis hidratados, água
corrente e enxágüe em água destilada.

b)

Recuperação de antígenos: somente para VDR
Calor úmido – após hidratação dos cortes histológicos, as lâminas
foram submetidas a fervura em solução de ácido cítrico 10mM /
PH 6,0 em panela de pressão comum, por 4 minutos, sob pressão;
decorrido esse tempo, as lâminas permanecem por mais 20
minutos, ainda em solução de ácido cítrico;
Lavagem das lâminas em água corrente e enxágüe em água
destilada.

c)

Bloqueio de peroxidase endógena:
As lâminas foram submetidas a dois banhos de solução de peróxido
de hidrogênio a 6% (água oxigenada 20 volumes), por 10 minutos
cada;
Lavagem das lâminas em água corrente, enxágüe em água
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destilada, seguida por banho em solução salina tamponada com
fosfatos a 10mM (tampão PBS 10mM / PH 7,4).
d)

Incubação com anticorpo primário específico:
Diluição dos anticorpos primários – em concentração previamente
testada e padronizada para cada anticorpo empregado no estudo,
em solução diluente contendo albumina bovina (fração V) a 1% e
azida sódica a 0,1% (A solução diluente tem por finalidade
bloquear ligações inespecíficas de outras proteínas presentes que
possam se ligar ao tecido e, assim, produzir reações não desejadas;
Aplicação dos anticorpos diluídos cobrindo toda a extensão dos
cortes; incubação em câmara úmida a 37oC (em estufa) por 30
minutos e, em seguida, por 18 horas a 4oC (em geladeira).

e)

Incubação com Sistema de Amplificação – somente para VDR:
Após incubação com os anticorpos primários, lavagem das lâminas
em tampão PBS 10mM / PH 7,4 , em três banhos de 5 minutos
cada;
Aplicação do sistema de amplificação (kit EnVision® / Dako
Corporation – USA) solução contendo polímero conjugado com
enzima peroxidase e anticorpos anti-imunoglobulinas de coelho e
de camundongo – cobrindo toda a extensão dos cortes; incubação
em câmara úmida a 37oC (em estufa) por 60 minutos.

f)

Revelação com substrato cromogênico:
Após incubação com o sistema de amplificação, lavagem das
lâminas em tampão PBS 10mM / PH 7,4 , em três banhos de 5
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minutos cada;
Preparo da solução de substrato cromogênico, cobrindo toda a
extensão dos cortes, por 3 a 5 minutos em câmara escura (ao abrigo
da luz); a interrupção da reação enzima-substrato foi obtida por
meio de banho em água corrente e enxágüe em água destilada.
g)

Montagem das lâminas para observação microscópica:
Contra-coloração (leve) com hematoxilina de Harris; desidratação
dos cortes histológicos por meio de banhos em álcool e xilol;
montagem com lamínula e resina sintética Entellan® (Merk,
Germany).

Método imunohistoquímico

A pesquisa visou a detecção imunohistoquímica dos seguintes antígenos:

CaSr – Calcium Sensing Receptor – Anti-receptor sensível ao cálcio:
Anticorpo policlonal produzido em coelho, adquirido de Affinity BioReagents ABR
– Colorado, USA (catálogo no PA1-934), em diluição 1/2000, sem necessidade de
recuperação antigênica.

53

VDR – Vitamin D receptor – anti-receptor de vitamina D: Anticorpo
monoclonal produzido em rato. Clone: 9A7; isotipo IgG2b, adquirido de Affinity
BioReagents ABR – Colorado, USA (catálogo no MA1-710), em diluição 1/100.
Necessita recuperação antigênica.
Amplificador EnVision® – polímero conjugado a peroxidase –: Coquetel de
polímeros marcados com peroxidase, conjugados a anticorpos de cabra antiimunoglobulinas de coelho e de camundongo. Adquirido de Dako Corporation –
California, USA (catálogo no K 1491), sem necessidade de diluição.

Anti-PTH – anticorpo anti-paratormônio: Anticorpo policlonal produzido em
coelho. Cedido ao Instituto Adolfo Lutz pela Escola Paulista de Medicina –
UNIFESP – São Paulo – Brasil, adquirido para uso na pesquisa do Dr. César Youiti
Hayashida, em diluição 1/4000, sem necessidade de recuperação antigênica.

Quantificação das detecções imunohistoquímicas

As lâminas de cada bloco previamente selecionadas foram avaliadas em toda
sua extensão, pelo Dr. Cristovam Scapulatempo Neto, pós-graduando do
Departamento de Patologia FMUSP e Patologista do Departamento de Patologia da
Universidade Federal de São Paulo / Escola Paulista de Medicina, sem conhecimento
prévio do diagnóstico anatomopatológico ou evolução clínica e também sob
supervisão do Prof. Dr. Venâncio Avancini Ferreira Alves.
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As reações imunohistoquímicas de todos os reagentes foram classificadas
conforme o Quadro 3 abaixo:

Quadro 3: graduação da expressão das reações imunohistoquímicas
Classificação

Porcentagem de células positivas para cada reação

0

Negativo

1+

Até 25% das células positivas para a reação

2+

De 25,1% a 50% das células positivas

3+

De 50,1% a 75% das células positivas

4+

Acima de 75,1% das células positivas

4.3 Aprovação do projeto de pesquisa pela Comissão de Ética para Análise de
Projetos de Pesquisa HCFMUSP e pela Comissão Científica do Departamento
de Patologia FMUSP

O projeto de pesquisa foi aprovado pela Comissão de Ética para Análise de
Projetos de Pesquisa do HCFMUSP, em 26 de setembro de 2002 sob o número 63302.
Foi aprovado em 3 de abril de 2003 pela Comissão Científica do Departamento
de Patologia FMUSP.
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5. ANÁLISE ESTATÍSTICA

Para as variáveis categorizadas, os grupos foram descritos através de
freqüências absolutas e relativas e comparados através do teste exato de Fisher.
Para as variáveis quantitativas, os grupos foram descritos através dos valores
mínimo e máximo, mediana, média e desvio padrão. As comparações dos três grupos
foram realizadas utilizando-se a análise de variância, nos casos em que as variáveis
eram normalmente distribuídas, ou o teste de Kruskal-Wallis, caso contrário. Os
testes de Shapiro-Wilk e de Kolmogorov-Smirnov foram adotados para a verificação
da suposição de distribuição Normal. Para as comparações que envolviam apenas os
grupos RECIDIVADO e CONTROLE (não recidivado), foram utilizados os testes t
de Student, para variáveis com distribuição Normal, e Mann-Whitney, para as
demais variáveis.
Um nível de significância igual a 5% foi adotado.
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6. RESULTADOS

Na figura 13 relacionamos o número anual de cada tipo de cirurgia realizada
para o tratamento do HPT2 no SCCP HCFMUSP de julho de 1987 a maio de 2002,
com aumento do número anual de cirurgias conforme o tempo, assim como o
abandono da técnica de paratireoidectomia subtotal em 1992 e o maior número de
PTX+IMPLANTE em relação às paratireoidectomias totais.
Na figura 14 relacionamos o número de retiradas de implantes funcionantes
pela DCCP HCFMUSP de janeiro de 1994 a dezembro de 2003, conforme o período
de tempo, em anos, com aumento das cirurgias de retirada.

6.1 Dados do grupo RECIDIVADO, CONTROLE e NORMAL

No Anexo A estão tabulados todos os dados do grupo RECIDIVADO,
CONTROLE e NORMAL.
Na Tabela 2 estão relacionados os resultados de média de idade, os valores
mínimos e máximos de idade, assim como dados sobre Ca, P, PTH e produto Ca X P
pré-operatórios obtidos no grupo RECIDIVADO, CONTROLE e NORMAL.
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20
PTX+IMPLANTE
TOTAL

15

SUBTOTAL
10

5

2002*

2001

2000

1999

1998

1997

1996

1995

1994

1993

1992

1991

1990

1989

1988

1987*

0

Figura 13: número anual de paratireoidectomias de doentes com HPT2
realizadas no SCCP HCFMUSP de julho de 1987 a maio de 2002
onde:

PTX+IMPLANTE: paratireoidectomia total com autoimplante
TOTAL: paratireoidectomia total sem autoimplante
SUBTOTAL: paratireoidectomia subtotal
(*) períodos parciais, menores que 12 meses
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RETIRADAS

7
6
5
4
3
2
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2003

2002

2001

2000

1999

1998
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1996

1995
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0

Figura 14: número anual de retiradas de implantes, com diagnóstico de recidiva
até dezembro de 2003, para doentes submetidos a PTX+IMPLANTE
realizadas pela DCCP HCFMUSP de julho de 1987 a maio de 2002
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Tabela 2: Dados comparativos dos grupos RECIDIVADO, CONTROLE e NORMAL
RECIDIVADO
CONTROLE
NORMAL
Idade
38,33 (n=9)
38,55 (n=9)
54,78 (n=9)
(anos)
(21,00 a 58,00) Med: 37,00
(22,00 a 60,00) Med: 37,00
(31,00 a 76,00) Med: 59,00
DP: 10,91
DP: 11,90
DP: 13,48
Sexo
4F e 5M
4F e 5M
7F e 2M
Tempo de
diálise
(anos)
Tempo de
queixa HPT
(anos)
PTH préoperatório
(pg/mL)
Ca préoperatório
(mg/dL)
P préoperatório
(pg/mL)
Produto
Ca X P
(mg2/dL2)

8,00 (n=9)
(5,00 a 12,00) Med: 8,00
DP: 2,24
4,33 (n=3)
(2,00 a 7,00) Med: 4,00
DP: 2,52
2 257,60 (n=5)
(1 151,00 a 3 930,00)
Med: 2 150,00
DP: 1 023,98
10,64 (n=8)
(9,20 a 12,70) Med: 10,50
DP: 1,01
6,40 (n=7)
(4,80 a 8,60) Med: 6,10
DP: 1,32
68,44 (n=7)
(51,84 a 95,46) Med: 64,89
DP: 14,61

10,00 (n=6)
(5,00 a 14,00) Med: 9,50
DP: 3,22
2,40 (n=5)
(0,50 a 5,00) Med: 2,00
DP: 2,04
889,11 (n=9)
(136,00 a 2 246,00)
Med: 834,00
DP: 641,48
10,23 (n=7)
(8,00 a 13,70) Med: 9,60
DP: 2,03
5,81 (n=8)
(2,00 a 8,50) Med: 6,30
DP: 2,57
52,53 (n=7)
(23,80 a 81,60) Med: 51,84
DP: 20,71

Onde: Med: mediana
DP: Desvio Padrão
p: nível descritivo do teste t de Student para amostras independentes
ϕ
p : nível descritivo da análise de variância

p
ϕ

0,0113
N/A

N/A

0,1773

N/A

0,2766

N/A

0,0091

N/A

0,6226

N/A

0,5960

N/A

0,1229

N/A: não aplicável
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Pesos das PT ressecadas durante a paratireoidectomia e das
paratireóides escolhidas para o implante no grupo RECIDIVADO E
CONTROLE

Na Tabela 3 enumeramos o peso total médio, peso máximo e peso médio das
paratireóides ressecadas de cada grupo e na figura 15, o número de glândulas do grupo
RECIDIVADO e CONTROLE, classificadas conforme o peso das mesmas, em
intervalos definidos aleatoriamente.

Na Tabela 4 relacionamos o peso médio das paratireóides selecionadas para
implante em cada grupo (RECIDIVADO X CONTROLE). É importante ressaltar que
nem todo o tecido da paratireóide selecionado para implante foi realmente implantado,
somente 20 a 25 fragmentos com aproximadamente 1 mm3, totalizando de 20 a 25 mm3,
ou de 0,14 a 0,15 gramas das áreas menos nodulares à macroscopia, durante o ato
cirúrgico. O restante do material foi criopreservado para posterior utilização.
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Tabela 3 – Peso total, peso médio e peso da maior paratireóide, em gramas, dos
grupos RECIDIVADO e CONTROLE, de doentes da DCCP
HCFMUSP, no período de julho 1987 a maio 2002
PARATIREÓIDE
Peso total por
paciente
(SD+ID+SE+IE)
Peso da maior
glândula por paciente

Média por paciente:
(SD +ID +SE +IE)
no de paratireóides

RECIDIVADO
6,96 (n=9)
(3,96 a 13,40)
Med: 5,92
DP: 3,17
2,94 (n=9)
(1,09 a 5,19)
Med: 3,03
DP: 1,37
1,82 (n=9)
(0,99 a 3,35)
Med: 1,48
DP: 0,91

CONTROLE
4,00 (n=6)
(1,42 a 10,10)
Med: 2,77
DP: 3,14
1,72 (n=7)
(0,65 a 4,44)
Med: 1,06
DP: 1,37
1,06 (n=7)
(0,36 a 2,52)
Med: 0,73
DP: 0,73

γ

p
0,0392

0,0899

γ

0,0567

Onde:
p: nível descritivo do teste t de Student para amostras independentes
γ
p : nível descritivo do teste de Mann-Whitney

Tabela 4 - médias dos pesos das paratireóides selecionadas para implante, em
gramas, dos grupos RECIDIVADO e CONTROLE de doentes da DCCP
HCFMUSP, no período de julho 1987 a maio 2002
PARATIREÓIDE
Média dos pesos

RECIDIVADO
1,84 (n=9)
(0,51 a 3,37)
Med: 1,75
DP: 0,93

CONTROLE
0,52 (n=6)
(0,22 a 0,87)
Med: 0,51
DP: 0,26

Onde:
p: nível descritivo do teste t de Student para amostras independentes

p
0,0052
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12
10
8
6
4

p>5000

4000<p<4999mg

3000<p<3999mg

2000<p<2999mg

1000<p<1999mg

500<p<999mg

250<p<499mg

0

P<249mg

2

Controle
Recidivado

p= 0,0476 (teste de Fisher)
Figura 15: Distribuição do peso glandular das paratireóides ressecadas em doentes
submetidos a PTX+IMPLANTE pela DCCP HCFMUSP de julho de
1987 a maio de 2002 (grupo RECIDIVADO e CONTROLE)
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Estudo anatomo-patológico das PT dos grupos RECIDIVADO,
CONTROLE E NORMAL

Nos 57 casos estudados, identificamos seis casos com mais de quatro
paratireóides (8,77%) e dois com três ou menos (3,51%) glândulas encontradas. Na
grande maioria, 49 doentes, identificamos quatro glândulas durante a primeira cirurgia.
Todas as lâminas e blocos de paratireóide passíveis de análise foram revisadas
por um único patologista. No total, foram encontradas descrições microscópicas
completas de 218 glândulas paratireóides, com o tipo de hiperplasia (difusa e nodular)
das células glandulares (células principais e células oxifílicas), conforme descrito
anteriormente. Além desses, em um caso houve descrição somente de paratireóide
aumentada de volume, sem alterações e em outros dois, não foi possível especificar o
tipo de hiperplasia. Em sete casos, não houve descrição de uma das paratireóides, pela
identificação de somente três paratireóides na primeira cirurgia ou por falta de lâminas
ou blocos para se realizar a revisão. O Quadro 4 mostra a proporção das alterações
microscópicas revisadas.
Com relação ao grupo RECIDIVADO, observamos que, dentre nove casos
recidivados passíveis de análise, oito (88,89%) apresentavam pelo menos uma das
glândulas com algum tipo de hiperplasia nodular e somente um (11,11%) com todas as
glândulas com hiperplasia difusa de células principais. No grupo CONTROLE, a
proporção foi de 44,44% com algum tipo de hiperplasia nodular e 55,56% com
hiperplasia exclusivamente difusa (p=0,2941 / teste de Fisher).
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Quadro 4 – Estudo anatomo-patológico das paratireóides ressecadas, de doentes
operados pela DCCP HCFMUSP, no período de julho 1987 a maio 2002
Descrição microscópica do tipo de hiperplasia

n

%

Difusa de principais

92

42,20

Nodular de principais e oxifílicas

32

14,68

Nodular de principais e oxifílicas e difusa de principais

16

7,34

Nodular e difusa de principais e oxifílicas

16

7,34

Nodular de oxifílicas e difusa de principais

14

6,42

Difusa de principais e oxifílicas

12

5,50

Nodular de principais

11

5,05

Nodular e difusa de principais

11

5,05

Difusa de oxifílicas

6

2,75

Nodular de oxifílicas

3

1,38

Nodular e difusa de oxifílicas e difusa de principais

3

1,38

Nodular e difusa de oxifílicas

1

0,46

Claras

1

0,46

218

100

TOTAL

Ao compararmos somente o anatomo-patológico das glândulas implantadas dos
grupos RECIDIVADO e CONTROLE (figura 16), verificamos que oito (88,88%) das
nove paratireóides implantadas do grupo RECIDIVADO apresentavam hiperplasia
nodular de células principais e/ou oxifílicas. Já no grupo CONTROLE, com análise
passível em oito casos, observamos que as hiperplasias nodulares estavam presentes em
dois (25%) doentes (figura 16) (p=0,0152 / teste de Fisher).
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Na somatória de todas as glândulas, o grupo CONTROLE apresentou 22
hiperplasias difusas (61,11%) e 14 nodulares (38,89%); no grupo RECIDIVADO, essa
proporção foi de 8 difusas (22,86%) e 27 nodulares (77,14%).

Todas as paratireóides selecionadas para o grupo NORMAL apresentavam, à
microscopia, tecido paratireóideo normal.

8
7
6

Recidivado

5

Controle

4
3
2
1
0

HIPERPLASIA HIPERPLASIA
DIFUSA
NODULAR
p=0,0152 (teste de Fisher)

Figura 16: Distribuição do tipo histológico das paratireóides selecionadas para
implante do grupo RECIDIVADO e CONTROLE.
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6.2 Estudo da expressão do CaSr, VDR e do anti-PTH nas PT dos
grupos RECIDIVADO, CONTROLE e NORMAL

Estudo da expressão do anticorpo anti-PTH
A expressão do anticorpo anti-paratormônio é identificada pela coloração rósea no
citoplasma celular (figura 17). Nas figuras de 18 a 26 exemplificamos os achados das
reações imunohistoquímicas do anticorpo anti-paratormônio, com graduação conforme
descrição anterior (de 1+ a 4+).

Figura 17: Célula positiva, citoplasma rosa (seta preta), próxima a área de secreção
(seta amarela), ao lado de várias células negativas, aumento de 400X
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Figura 18: Caso (grupo RECIDIVADO) com expressão 1+ de anticorpo anti-PTH
(de 0 a 25% das células positivas), aumento de 100X

Figura 19: Exemplo de caso (grupo RECIDIVADO) com expressão 2+ de anticorpo
anti-PTH (de 25 a 50% das células positivas), aumento de 40X. Setas:
área nodular mais positiva
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Figura 20: Mesmo caso anterior, aumento de 400X

Figura 21: Exemplo de expressão 2+ de anticorpo anti-PTH, caso RECIDIVADO,
com área secretórias muito positivas (setas), aumento de 400X
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Figura 22: Expressão 3+ de anticorpo anti-PTH (de 50 a 75% das células
positivas), caso CONTROLE, aumento de 4X

Figura 23: Mesmo caso anterior, aumento de 400X

70

Figura 24: Expressão 4+ de anti-PTH (mais de 75% das células positivas), caso
RECIDIVADO, área secretórias altamente positivas (setas), aumento de
10X

Figura 25: Paratireóide NORMAL com expressão 1+ de anticorpo anti-PTH,
expressão aumentada nas áreas de secreção (seta), aumento de 100X
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Figura 26: Paratireóide NORMAL com expressão 4+ de anticorpo anti-PTH, área
secretante com hipercaptação (seta), aumento de 100X

Na Tabela 5 comparamos o resultado da expressão do anticorpo anti-PTH nos
grupos RECIDIVADO, CONTROLE e NORMAL.
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Tabela 5: expressão do anticorpo anti-PTH nos grupos RECIDIVADO, CONTROLE e NORMAL
RECIDIVADO
CONTROLE
NORMAL
PT superior
1,71 (n=7)
2,33 (n=9)
N/A
direita
(1,00 a 3,00) Med: 1,00
(1,00 a 4,00) Med: 2,00
DP: 0,95
DP: 1,32
PT inferior
1,89 (n=9)
2,33 (n=9)
N/A
direita
(1,00 a 4,00) Med: 1,00
(1,00 a 4,00) Med: 2,00
DP: 1,27
DP: 1,12
PT superior
1,75 (n=8)
2,00 (n=9)
N/A
esquerda
(1,00 a 4,00) Med: 1,50
(1,00 a 4,00) Med: 2,00
DP: 1,04
DP: 1,12
PT inferior
1,63 (n=8)
1,88 (n=8)
N/A
esquerda
(1,00 a 4,00) Med: 1,00
(1,00 a 4,00) Med: 1,00
DP: 1,06
DP: 1,36
PT com
2,22 (n=9)
2,56 (n=9)
2,56 (n=9)
maior valor
(1,00 a 4,00) Med: 2,00
(1,00 a 4,00) Med: 2,00
(1,00 a 4,00) Med: 3,00
de expressão DP: 1,20
DP: 1,24
DP: 1,51
de cada caso
Valor médio 1,82 (n=9)
2,11 (n=9)
2,56 (n=9)
de expressão (1,00 a 3,75) Med: 1,50
(1,00 a 4,00) Med: 1,75
(1,00 a 4,00) Med: 3,00
de cada caso DP: 0,96
DP: 1,14
DP: 1,51
Onde: Med: mediana
DP: Desvio Padrão
ϒ
p : nível descritivo do teste de Mann-Whitney
δ
p : nível descritivo do teste de Kruskal-Wallis

N/A: não aplicável

p
ϒ

ϒ

ϒ

ϒ

δ

δ

0,3417

0,4267

0,6799

0,9032

0,8444

0,6745
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Estudo da expressão do VDR

A expressão do antireceptor de vitamina D é identificada pela coloração castanha
no citoplasma celular (figura 27).Nas figuras de 28 a 32 exemplificamos os achados das
reações imunohistoquímicas do receptor de vitamina D conforme graduação descrita
anteriormente (de 1+ a 3+, não houve expressão 4+ neste grupo).

Figura 27: Células positivas para VDR, com expressão citoplasmática (setas),
aumento de 400X
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Figura 28: Ilha de células positivas (seta preta) em meio a áreas nodulares
negativas (setas amarelas), expressão 1+ de VDR, aumento de 40X

Figura 29: Área nodular (seta maior) com nódulos menores(setas menores) com
expressão 2+ de VDR, aumento de 40X, caso CONTROLE
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Figura 30: Mesmo caso anterior, área nodular maior (seta), expressão 2+ de VDR,
aumento de 100X

Figura 31: Caso RECIDIVADO, expressão de VDR 3+, aumento de 2X
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Figura 32: Mesmo caso, expressão de VDR 3+, aumento de 40X

Na Tabela 6 comparamos o resultado da expressão do receptor de Vitamina D
(VDR) nos grupos RECIDIVADO, CONTROLE e NORMAL.
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Tabela 6: expressão do VDR nos grupos RECIDIVADO, CONTROLE e NORMAL
RECIDIVADO
CONTROLE
NORMAL
PT superior
1,86 (n=7)
1,44 (n=9)
N/A
direita
(1,00 a 3,00) Med: 1,00
(1,00 a 2,00) Med: 1,00
DP: 1,07
DP: 0,53
PT inferior
1,67 (n=9)
1,00 (n=9)
N/A
direita
(1,00 a 3,00) Med: 1,00
(1,00) Med: 1,00
DP: 0,87
DP: 0,00
PT superior
1,63 (n=8)
1,44 (n=9)
N/A
esquerda
(1,00 a 3,00) Med: 1,50
(1,00 a 2,00) Med: 1,00
DP: 0,74
DP: 0,53
PT inferior
1,50 (n=8)
1,25 (n=8)
N/A
esquerda
(1,00 a 3,00) Med: 1,00
(1,00 a 2,00) Med: 1,00
DP: 0,76
DP: 0,46
PT com
2,00 (n=9)
1,78 (n=9)
1,44 (n=9)
maior valor
(1,00 a 3,00) Med: 2,00
(1,00 a 2,00) Med: 2,00
(0,00 a 3,00) Med: 1,00
de expressão DP: 1,00
DP: 0,44
DP: 1,01
de cada caso
Valor médio 1,75 (n=9)
1,29 (n=9)
1,44 (n=9)
de expressão (1,00 a 3,00) Med: 1,25
(1,00 a 1,50) Med: 1,25
(0,00 a 3,00) Med: 1,00
de cada caso DP: 0,88
DP: 0,20
DP: 1,01
Onde: Med: mediana
DP: Desvio Padrão
ϒ
p : nível descritivo do teste de Mann-Whitney
δ
p : nível descritivo do teste de Kruskal-Wallis

N/A: não aplicável

p
ϒ

ϒ

ϒ

ϒ

δ

δ

0,5548

0,0335

0,7037

0,5613

0,4025

0,6147
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Estudo da expressão do CaSr

Em nenhum dos doentes do GRUPOS RECIDIVADO, CONTROLE e
NORMAL houve expressão do receptor de cálcio. Todos apresentaram expressão
considerada zero.

6.3 Aspectos cirúrgicos

Tempo cirúrgico do ato da PTX+IMPLANTE

Do grupo estudado, com 57 doentes, foi possível avaliar o tempo cirúrgico do
procedimento de paratireoidectomia total e autoimplante da paratireóide em 46. Não
foi possível diferenciar o tempo dispendido entre o tempo principal e o tempo do
implante, por falta de dados. Também não foi possível avaliar quanto tempo a
paratireóide ressecada permaneceu em soro fisiológico a 0,9%, gelado ou não, até o
momento do implante no membro superior.

Com relação à população estudada (57 PTX+IMPLANTE), o tempo cirúrgico
variou entre 120 e 420 minutos, com média de 231,66 min. e mediana de 240 min. Já
com relação ao grupo RECIDIVADO, esse tempo variou entre 180 e 360 min., com
média de 253,33 min. e mediana de 240 minutos. Finalmente, ao avaliar o grupo
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CONTROLE, a média foi de 257,14 min. e a mediana, 240 min., com variação de
180 a 300 minutos.

Cirurgias associadas e complicações cirúrgicas na primeira cirurgia

Nos 57 casos passíveis de análise, observamos, no mesmo ato operatório, 17
tireoidectomias parciais ou sub-totais, por bócio ou suspeita de paratireóide intratireóidea, e três tireoidectomias totais por carcinoma papilífero. Em um outro caso,
foi realizada biópsia excisional de linfadenomegalia à esclarecer.
Entre os 57 doentes da população acompanhada, observamos quatro casos de
hematoma, sem necessidade de reexploração cirúrgica, e um caso de paralisia de
prega vocal unilateral. Um doente apresentou crise convulsiva, que foi associada à
diálise no 2o dia após a cirurgia. Três doentes evoluíram com broncopneumonia no
pós-operatório e dois, flebite em membro superior.
Ao avaliar o grupo RECIDIVADO, observamos três complicações menores
entre os nove casos selecionados: dois hematomas e uma flebite. No grupo
CONTROLE, não observamos complicações.

6.4 Seguimento pós PTX+IMPLANTE
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Medidas bioquímicas

Os doentes foram seguidos por um período mínimo de 24 meses. Durante esse
período de seguimento, os níveis de PTH do grupo CONTROLE foram em média: no
primeiro ano pós-operatório, 71,57 pg/mL para o nível sistêmico e 610,83 pg/mL
para o membro com o autoimplante; no segundo ano, 71,75 pg/mL para o nível
sistêmico e 420,00 pg/mL para o membro com o autoimplante; e no terceiro ano,
35,75 pg/mL para o nível sistêmico e 105,33 pg/mL para o membro com o
autoimplante. Na última medida de todos os doentes, o nível sistêmico médio foi de
35 pg/mL e do autoimplante, 183,12 pg/mL. A média de seguimento, em meses foi
de 56,1 meses, e variou de 24 a 78 meses.
Para o grupo RECIDIVADO, as médias das dosagens foram: no primeiro ano
pós-operatório, 227,25 pg/mL para o nível sistêmico e 2 219 pg/mL para o membro
com o autoimplante; no segundo ano, 281,5 pg/mL para o nível sistêmico e 2 297
pg/mL para o membro com o implante; e no terceiro ano, 400,5 pg/mL para o nível
sistêmico e 2 235 pg/mL para o membro com o autoimplante. Ao se considerar a
última medida de todos os doentes antes do ato da retirada, o nível sistêmico médio
foi de 346 pg/mL e do braço com autoimplante, 2 201 pg/mL. A média de
seguimento, em meses foi de 51,75 meses, com variação entre 24 a 120 meses.
Ao se comparar as dosagens do nível sistêmico e do nível do membro com
implante com o limite superior da normalidade do PTH, considerado anteriormente
como 72 pg/mL, observamos quantas vezes a dosagem está acima ou abaixo deste
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limite. Esses dados são muito importantes pois são os que levam a suspeita de uma
possível recidiva do implante e a indicação de cirurgia.
No grupo CONTROLE, o nível médio de PTHs foi de 52,7 pg/mL ou 0,73
vezes o limite superior da normalidade, ou seja, abaixo deste limite, com variação
entre 24 e 133 pg/mL, e o nível de PTHi médio foi de 312,3 pg/mL ou 4,33 vezes o
limite superior da normalidade, e variou entre 19 e 3 200 pg/mL.
Já no grupo RECIDIVADO, o nível médio de PTHs foi de 306,56 pg/mL ou
4,26 vezes o limite superior da normalidade, e variou entre 144 e 547 pg/mL, e o
nível médio de PTHi foi de 2 051,38 pg/mL ou 28,49 vezes o limite superior da
normalidade, e variou entre 430 e 5 620 pg/mL.
Em seis doentes, de ambos os grupos, observamos níveis muito baixos de
PTH

e a ausência de gradiente entre os membros superiores, o que leva ao

diagnóstico de não funcionamento dos implantes em 10,53% dos casos.

6.5 Descrição do grupo RETIRADA

Nove doentes (grupo RECIDIVADO) foram submetidos a ressecção (por nós
chamada RETIRADA), por pelo menos uma vez, de implantes de paratireóides no
membro superior após o diagnóstico da recidiva. O tempo médio de diagnóstico da
primeira recidiva foi de 3,75 anos, e variou de 1,5 até 11 anos após a primeira
cirurgia. As recidivas diagnosticadas mais precocemente foram até um ano após
PTX+IMPLANTE, em dois doentes. A diagnosticada mais tardiamente, após 11 anos
da primeira cirurgia. Em um caso, operado inicialmente pelo SCCP HCFMUSP, a
primeira retirada foi realizada em outro serviço; a segunda, após três anos da
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primeira cirurgia, foi realizada novamente no nosso serviço. Os três doentes que
apresentaram a segunda recidiva foram diagnosticados entre um e três anos da
primeira retirada. O único doente que apresentou uma terceira recidiva, a
diagnosticou após um ano da segunda retirada.
Cinco casos foram submetidos a uma única cirurgia, com intuito de ressecção
parcial dos implantes, que ocasionou a redução dos níveis de PTH, tanto no membro
do implante, como nos níveis considerados sistêmicos (Quadro 5). Em todos os casos
foram identificadas, à microscopia, paratireóide em meio a tecido muscular normal, e
quantificados de quatro a 22 focos, de hiperplasia difusa de células principais e/ou
oxifílicas.

Quadro 5: Seguimento após retirada em cinco doentes que necessitaram
somente um procedimento para controle da recidiva do PTH no
implante do membro superior. Unidade: pg/mL
PTHi pré PTHs pré
PTHi 1a
PTHs 1a
PTHi últ PTHs últ
Caso 1
332
142
285
23
285
23
Caso 2
692
105
90
89
90
89
Caso 3
5 200
595
4 760
132
237
74
Caso 4
442
151
180
133
180
133
Caso 5
1345
359
140
140
140
140
MÉDIA
1 853
275,5
982,66
96,33
228,83
86,67
Onde: pré= última dosagem antes da retirada
1a= um ano após retirada
últ= última dosagem de todo o seguimento

Na figura 33, observamos a presença de tumor em topografia de músculo
braquio-radial em doente com recidiva do PTH no implante (caso 2).
O caso 5 acima descrito evoluiu após a retirada com níveis estáveis de PTH,
em torno de 140 pg/mL em ambos os membros, sem sintomatologia. O estudo
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cintilográfico cervical evidenciou uma possível quinta glândula cervical mas, até o
fim desse estudo não havia se submetido a reexploração cervical, por não haver ainda
indicação.

Figura 33: Tumor em topografia da área do implante do membro superior
esquerdo, no caso 2, sob a cicatriz transversal

Três doentes (caso 6, 7 e 8) foram submetidos a duas retiradas cada, a
primeira com intuito de se retirar parte dos implantes e a segunda, com a retirada
total da área da musculatura onde se localizavam os implantes. Nas figuras 34, 35 e
36 observamos a evolução desses doentes, desde antes da primeira cirurgia, até o
seguimento pós operatório das duas cirurgias seguintes.
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Figura 34: Evolução do PTHs e PTHi no caso 6: antes da PTX+IMPLANTE e
seguimento por 5 anos, com duas retiradas

No caso 6, identificamos 22 fragmentos de paratireóide com hiperplasia difusa
de células principais. Após a primeira retirada, houve diminuição dos níveis
sistêmicos para 61 pg/mL e do membro com implante para 441 pg/mL. Ao reavaliar
o doente após um ano da primeira retirada, o nível do membro com implante elevouse para 2 220 pg/mL e o doente passou a apresentar sintomatologia. Foi indicada e
realizada nova RETIRADA. Até o final do trabalho, o doente não havia colhido
novos controles.
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Figura 35: Evolução do PTHs e PTHi no caso 7: antes da PTX+IMPLANTE e
seguimento por 6 anos, com duas retiradas
No caso 7, foram identificados à microscopia, na primeira retirada, fragmentos
de paratireóide com hiperplasia nodular de células principais e difusa de células
oxifílicas. Após a evolução sem diminuição dos níveis de PTH em ambos os
membros, optou-se por realizar estudos por imagens, inclusive cintilografia com
sestamibi (MIBI), na tentativa de identificar o foco de produção do hormônio, sem
sucesso (figuras 37 e 38). Como persistiu com grande gradiente entre os membros
superiores, indicou-se nova RETIRADA, que identificou paratireóide normal em
meio a tecido muscular, também normal. Na última avaliação apresentava níveis
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crescentes de PTH em ambos os membros mas, até o término deste trabalho, não
havia indicação para outro procedimento.
Já no caso 8, não foi possível levantar os dados da primeira retirada, que foi
realizada em outro serviço. No segundo procedimento do membro superior,
identificamos, além de um grande tumor palpável e visível em membro superior no
exame clínico pré-operatório (figura 39), grande quantidade de tecido esbranquiçado
no interior do músculo à macroscopia intra-operatória (figura 40). À microscopia,
observamos cerca de três gramas de tecido paratireóideo, constituído de ácinos de
células principais e oxifílicas, em meio a tecido muscular dentro da normalidade.
Neste caso, retiramos a cicatriz prévia juntamente com o restante da peça cirúrgica
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Figura 36: Evolução do PTHs e PTHi no caso 8: antes da PTX+IMPLANTE e
seguimento por 4 anos, com duas retiradas, a 1a fora e a 2 a na DCCP
HCFMUSP
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Figura 37: Estudo MIBI cervical do caso 6 após a primeira retirada, com
persistência de hiperparatireoidismo, sem identificar foco de
captação cervical

Figura 38: Complemento do estudo MIBI do doente 7, com captação de ambos
os membros superiores, sem alterações
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Figura 39: Identificação de verdadeiro tumor na região da cicatriz do implante,
mesmo após uma tentativa de retirada de implante fora da DCCP
HCFMUSP, caso 8

Figura 40: Identificação, à macroscopia, de área esbranquiçada (seta)
justamente abaixo do local onde se identificavam as marcações com
fio inabsorvível, do sítio do implante em membro superior no caso 8
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No último caso (evolução na figura 41), que foi submetido a três ressecções,
não foi possível identificar o nível de PTH antes da PTX+IMPLANTE. Nessa
cirurgia, foram identificadas três PT. Após dois anos sem seguimento, o doente
retornou ao ambulatório de osteodistrofia com aumento dos níveis de PTHi e PTHs
acima dos níveis considerados normais para o pós-operatório dessa cirurgia. Por
apresentar níveis de PTHi elevados, quase quatro vezes o nível do PTHs, suspeitouse de uma possível recidiva em implante e foi, então, submetido a retirada parcial dos
implantes, com diminuição dos níveis de PTHi e PTHs. Após dois anos, evoluiu com
nova elevação dos níveis de PTH, quando se realizou MIBI cervical e dos membros
superiores e exames de imagens nestes locais, sem se identificar possível quarta PT
cervical ou imagem em membro superior com implante (figuras 42 e 43). Foi então
submetido a nova retirada, de todo leito dos implantes. Após esse segundo
procedimento no membro superior, evoluiu com níveis de PTHi e PTHs elevados,
mas muito próximos entre si. Novos exames de imagem, inclusive MIBI, não
identificaram possível recidiva cervical, mediastinal ou em membro superior (figuras
44 e 45). Como não foi visualizada nenhuma imagem, optou-se por realizar nova e
ampla ressecção na área do músculo braquio-radial dos implantes, para descartar esse
sítio como foco do aumento do PTH. O anatomo-patológico não identificou tecido
paratireóideo, apenas músculo normal. Ao se indicar nova exploração cervicomediastinal com esternotomia, mesmo sem localizar o foco da recidiva, o paciente
não aceitou ser submetido ao procedimento.
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Figura 41: Evolução do PTHs e PTHi no caso 9: antes da PTX+IMPLANTE e
seguimento por 4 anos, com duas RETIRADAS, a 1ª fora e a 2ª na
DCCP HCFMUSP

Figura 42: Primeiro MIBI cervical após primeira retirada no caso 8, sem
controle da doença, sem identificar foco de captação cervical
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Figura 43: MIBI com captação do membro do implante (direita) e do esquerdo
realizado na mesma data do exame da figura 42, sem visualizar focos
anômalos de captação
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Figura 44: Segundo estudo MIBI cervical do caso 8 após segunda retirada sem
controle da doença, não identificando foco de captação cervical

Figura 45: Estudo MIBI com captação de ambos os membros superiores,
complementar ao exame da figura 44, sem alterações
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7. DISCUSSÃO

O presente trabalho analisa o seguimento pós-operatório dos doentes tratados
por PTX+IMPLANTE no Serviço de Cirurgia de Cabeça e Pescoço do Hospital das
Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, com
acompanhamento mínimo de dois anos, e intuito de identificar fatores possíveis de
risco para recidiva do hiperparatireoidismo no implante dos fragmentos glandulares
em membro superior.
Com o incremento das técnicas de diálise, muitos doentes que antigamente
faleciam de complicações inerentes ao tratamento, assim como de seqüelas do
hiperparatireoidismo, mantém-se vivos por longo período de tempo. Com isso, houve
aumento nas complicações mais graves, com incapacidade funcional e piora na
qualidade de vida desses doentes que já sofrem durante as várias sessões semanais de
diálise.
O tratamento de escolha do SCCP HCFMUSP é a paratireoidectomia total com
auto-implante imediato de fragmentos de paratireóide em músculo braquio-radial do
membro sem a fístula arterio-venosa da hemodiálise. No momento da cirurgia,
fragmentos são criopreservados para um possível reimplante posterior, se necessário,
e o restante encaminhado para estudo anatomo-patológico. No início da série
histórica, alguns doentes foram submetidos a paratireoidectomia subtotal, mas este
procedimento foi abandonado após ter sido realizado em quatro casos. Em 20 casos,
a cirurgia realizada foi a paratireoidectomia total. Este procedimento foi escolhido
nos casos onde houve ruptura grosseira da cápsula da paratireóide durante o ato

94

operatório, com uma possível contaminação de células paratireóideas no leito
cirúrgico, e também naqueles casos onde menos de três glândulas foram encontradas
na primeira cirurgia. Durante os anos de 1994 a 1998, na realização da Tese de
Doutorado de Montenegro (2000), estudo comparativo entre paratireoidectomia total
e PTX+IMPLANTE, 12 doentes foram submetidos a paratireoidectomia total, em
doentes com menor chance de transplante renal.
A figura 13 demonstra o aumento gradativo e a tendência de crescimento do
número das paratireoidectomias com o passar dos anos, tendência esta explicada pelo
maior número de doentes em terapia de reposição renal por diálise e,
conseqüentemente, passíveis de apresentarem HPT2 durante o aguardo do
transplante renal (Brasil, 2005). O número de RETIRADAS também aumentou
consideravelmente nos últimos anos, possivelmente por uma demanda reprimida,
atendida durante a realização do atual trabalho.
Durante o implante, optamos pelo procedimento padronizado por Wells et al.
(1975), por considerá-lo simples e reprodutível, com algumas vantagens que iremos
discutir adiante.
Dos 111 doentes submetidos a PTX+IMPLANTE na nossa instituição, foram
selecionados somente 57 doentes por dificuldade na localização de prontuários,
blocos de parafina para os estudos histológicos e imunohistoquímicos, assim como
pela ausência de alguns exames laboratoriais necessários para a real interpretação da
evolução clínica do doente. É importante ressaltar que todos nossos pacientes
submetidos a paratireoidectomia no HCFMUSP realizam diálise e acompanhamento
clínico em outros serviços.
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Como não foi possível levantar dados de doentes tratados anteriormente em
outros serviços, os doentes com recidiva no implante que procuraram posteriormente
o SCCP HCFMUSP também foram excluídos da estatística.
A faixa etária dos doentes estudados varia entre 13 e 60 anos, com média de
39,05 anos, média esta muito próxima do trabalho anterior realizado no mesmo
serviço, de 38,3 anos (Montenegro, 2000). Higgins et al. (1991) relataram uma
média de idade de 43,2 anos (de 26 a 67 anos) nos casos de IRC tratados por
paratireoidectomia, próxima das idades dos doentes de Diethelm et al. (1981), que
variaram de 16 a 63 anos. Também em nosso meio, Custódio (2000) apresentou
casuística com variação de idade entre 15 e 68 anos.
Dos doentes passíveis de análise, 29 são do sexo masculino e 28 do feminino,
uma relação muito próxima de um para um. Higgins et al. (1991), em estudo com 76
doentes, metade era de cada sexo. Dos 45 pacientes tratados por Ljutic et al. (1994),
23 eram do sexo masculino e 20 do sexo feminino; dos 61 tratados por Diethelm et
al. (1981), 35 do sexo masculino e 26 do feminino. No nosso meio, a relação entre
mulheres e homens, no estudo de Montenegro (2000), foi diferente (feminino 1,86:1
masculino); já no estudo de Custódio (2000), aproximou-se de 1,27.
Em uma boa parte dos doentes, a causa da IRC não é identificada, por
dificuldades diagnósticas ou pelo grau avançado da IRC no momento da procura do
serviço de saúde. Em nosso estudo, em mais da metade dos doentes não é possível
identificar no prontuário, ou na história clínica, a causa da falência renal. A causa
conhecida mais freqüente é a glomerulonefrite (21,05%), que também é, na literatura,
uma das causas mais freqüentes de insuficiência renal. Diethelm et al. (1981)
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identificaram 23 doentes (37,7%) com essa doença entre os 61 tratados, em dez
(16,4%) dos casos não foi possível identificar a causa.
Ljutic et al. (1994) descreveram que a maior causa da IRC em 45 doentes
estudados foi a doença glomerular (48,8%), seguida pela doença tubulo-intersticial
(34,9%). Em 16,3% dos casos, a causa foi indeterminada. Mazzuchi et al. (1997)
relataram que, em 4 594 casos novos durante o ano de 1993, a glomerulonefrite
causou IRC em 23,9% dos casos, nefropatia vascular em 22,1% e em 15,1% a causa
foi considerada indeterminada.
No nosso serviço, Montenegro (2000) descreveu que em 27,5% dos casos não
conseguiu encontrar a causa da IRC; em 17,5% dos doentes, a causa foi a hipertensão
arterial crônica e 12,5%, as glomerulopatias. Realmente uma boa parte dos doentes
do nosso estudo sem causa definida apresenta hipertensão arterial crônica como
história pregressa à doença renal, mas somente encontramos relatos que consideram
a causa original da doença em 10,53% dos nossos casos. Este dado poderia justificar
a diferença encontrada entre o atual trabalho e o de Montenegro, em 2000.
Custódio (2000) considerou como indeterminada a causa em 37% de seus
doentes, seguido de glomerulonefrite crônica, em 31% dos casos e hipertensão
arterial crônica em 15%.
Vários autores descreveram a grande variação do tempo de diálise para
desencadear a evolução do HPT2 (Mozes et al, 1980; Kaye et al, 1989; Higgins et
al., 1991; Gagné et al., 1992; Ljulic et al. 1994; Ritz, 1994; Yu et al., 1998;
Hampl et al., 1999; Lacativa et al., 2003). Conforme registro do EDTA
(Associação Européia de Diálise e Transplante), o número de paratireoidectomias
realizadas após cinco anos de diálise foi de 1,8%, com aumento para 3,8% nos casos
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com mais de 10 anos (Fassbinder et al., 1991* citado por Ritz, 1994), com índices
de até 50% por autores franceses, após 13 anos de diálise (Fournier et al., 1992**
citado por Ritz, 1994). Higgins et al. (1991) referiram uma média de 82,7 meses de
diálise, com variação entre zero e 205 meses.
No nosso meio, Noronha et al. (1997) relataram uma média de 72 +/- 40
meses de diálise nos doentes com osteíte fibrosa pela biópsia óssea.
No presente estudo, a média do tempo de diálise no grupo RECIDIVADO é de
oito anos, com mínimo de cinco e máximo de 12 anos. No Grupo CONTROLE, a
média é um pouco maior, 10 anos, com mínimo de cinco e máximo de 14 anos, sem
diferença estatística (p=0,1773).
A grande maioria dos nossos doentes (91,67%) utiliza a hemodiálise como
substituição renal. A qualidade da diálise realizada também é fator importantíssimo
na evolução desses doentes. Montenegro (2000) descreveu que em quatro anos de
acompanhamento dos doentes com HPT2, apenas um dos 40 doentes realizou diálise
no HCFMUSP, o que demonstrou a qualidade desse serviço de diálise, com
acompanhamento clínico e laboratorial detalhado dos doentes, cuidados que evitam a
progressão do HPT2. Todos os nossos doentes fazem diálise fora do HCFMUSP.
Fukagawa et al (1995) descreveram uma classificação de doentes com HPT2
em cinco grandes grupos, conforme nível de PTH, tamanho da glândula e sua
evolução com tratamento, resposta à terapia com vitamina D e recidiva após trata-

* Fassbinder W, Brunner FP, Brynger H, Ehrich JH, Geerlings W, Raine AE,
Rizzoni G, Selwood NH, Tufveson G, Wing AJ. Combined report on regular dialysis
and transplantation in Europe. Nephrol Dial Transplant. 1991;6:5-35
** Fournier A, Drüeke T, Morinière PH, Zingraff J, Boudaillez B, Achard JM.
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Nouveaux traitements de l´hyperparathyroidie de l´insuffisance rénal.
Actualités Néphrologiques de Hopital Necker 1992;232-300
mento instituído. Os tamanhos das glândulas eram estimados com uso da ultrasonografia (US). Consideravam tipo I ao haver diminuição do PTH ao tratamento
convencional com vitamina D. Se não houvesse controle do PTH com terapia
convencional, mas diminuição após pulso de calcitriol, consideravam tipo II. No tipo
III enquadravam-se os doentes com recidiva após terapia de pulso, com necessidade
de tratamento com pulsos a longo prazo. Se após terapia oral havia regressão dos
níveis de PTH, mas não do tamanho glandular, com tamanho entre 0,5 e um
centímetro (tipo IV), indicavam terapia de pulso com calcitriol, paratireoidectomia
subtotal (ressecção da maior glândula) ou injeção de etanol na maior glândula. Caso
as glândulas apresentassem tamanho maior que um centímetro, sem resposta após
terapia convencional com calcitriol, indicavam diretamente paratireoidectomia
subtotal ou injeção de etanol como descrito anteriormente.
As indicações cirúrgicas para a realização da paratireoidectomia baseiam-se
nas experiências anteriores de outros serviços (Tominaga et al., 1997a; Tominaga
et al., 1997b; Hampl et al., 1999; Tominaga et al., 2001; Lacativa et al., 2003),
assim como do próprio SCCP HCFMUSP e da Disciplina de Nefrologia –
Ambulatório de Osteodistrofia Renal (Cordeiro e Toledo, 1988; Toledo, 1989;
Montenegro e Cordeiro, 1997; Cordeiro, 1999; Montenegro et al., 1999;
Custódio, 2000; Montenegro, 2000).
Dubost et al. (1980) descreveram um total de mais de 1 000 pacientes com
insuficiência renal crônica e necessitaram realizar paratireoidectomia em 66 desses
doentes.
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O tipo de cirurgia a ser realizado nos doentes com HPT2 não tratáveis
clinicamente levanta muita discussão. Alguns recomendam a paratireoidectomia
subtotal (Delmonico et al., 1984; Clark, 1996; Yu et al., 1998), não realizada em
nosso serviço desde 1991; outros da paratireoidectomia total sem implante (Klempa
et al., 1984; Kaye et al., 1989; Higgins et al, 1991; Kaye et al., 1993; Ljulic et al.,
1994; Skinner e Zuckerbraun, 1996; Hampl et al., 1999); e também a
PTX+IMPLANTE (Ogg, 1967; Mozes et al., 1980; Diaz-Buxo et al., 1981;
Malmaeus et al., 1982; Rothmund e Wagner, 1988; Rothmund et al., 1991;
Baumann e Wells, 1993; Tominaga et al., 1997a,b,1999,2001; Montenegro, 2000;
Neyer et al., 2002).
Cada

procedimento

apresenta

suas

vantagens

e

desvantagens.

A

paratireoidectomia total sem implante, pelo menor risco de recidiva cervical e risco
zero no implante, por não ser realizado (Skinner e Zuckerbraun, 1996); porém,
com resultados deletérios ao metabolismo ósseo, pela falta de PTH (Rothmund et
al., 1991; Baumann e Wells, 1993; Tominaga et al., 1997a, 1997b,1999,2001).
Alguns autores relataram a presença de PTH sérico mesmo após a retirada de quatro
paratireóides (Kaye et al., 1993). Outros, que relataram dificuldade de controle das
recidivas dos implantes em seus casos, consideraram a paratireoidectomia total sem
autoimplante como a opção mais adequada e menos arriscada no tratamento do
HPT2 (Kaye et al., 1989; Higgins et al., 1991; Kaye et al., 1993; Ljulic et al.,
1994; Skinner e Zuckerbraun, 1996). Com o uso da criopreservação do tecido
paratireóideo ressecado restante, é possível reverter o hipoparatireoidismo com
implantes tardios (Baumann e Wells, 1993).
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Outros autores também relataram a dificuldade no controle das recidivas
provocadas pela hipertrofia do implante (Henry et al., 1990; Hampl et al, 1991;
Skinner e Zuckerbraun, 1996), inclusive com um relato de sugestão de amputação
do braço na tentativa de controle da recidiva (Stehman-Breen et al, 1996). Frei et
al. (1981) contra-indicaram o uso do PTX+IMPLANTE nos doentes tratados no
serviço após identificarem crescimento infiltrativo nas recidivas dos implantes em
membros superiores, com necessidade de múltiplas ressecções de musculatura do
antebraço em 10,81% dos seus casos. Higgins et al. (1991), após a observação de
recidiva assintomática em 50% de 34 doentes submetidos a PTX+IMPLANTE e
mais 30% com necessidade de ressecção parcial do implante, recomendaram o uso de
paratireoidectomia total sem implante como tratamento de escolha nos casos sem
perspectiva de transplante renal à curto prazo.
A maior vantagem descrita por Wells et al. (1975) para a realização da
PTX+IMPLANTE foi a menor necessidade de reabordar o pescoço em uma possível
recidiva do tecido implantado, sem necessidade de anestesia geral e menor risco de
lesão de estruturas como o nervo laríngeo recorrente. Niederle et al. (1982)
defenderam a utilização da PTX+IMPLANTE, já que, na cirurgia sem implante
houve quase a cessação do metabolismo ósseo; e na PTST, risco não desprezível de
recidiva do HPT2 (de 7,2 a 40%), em alguns casos com reabordagem cervical e
riscos de complicações. O implante imediato também foi defendido por Rothmund
(1986), pelo prejuízo na remineralização óssea na ausência de PTH e pela
necessidade teórica de suplementação de cálcio e vitamina D por toda vida ao
realizar a cirurgia sem o implante e confirmado por estudo prospectivo e
randomizado, com 40 doentes, do mesmo grupo (Rothmund et al., 1991).
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Na PTX+IMPLANTE, por outro lado, podemos observar o não funcionamento
dos implantes, identificado em seis dos nossos doentes (10,53%), por níveis
inadequados em ambos os braços, considerados como um gradiente não superior a
1,5 vezes entre os membros (Tominaga, 1999). Toledo (1989) relatou 20% de
hipoparatireoidismo em cinco doentes submetidos a PTX+IMPLANTE, taxa idêntica
a de Montenegro (2000), no grupo de 20 doentes com a mesma técnica, que relatou
também, período de funcionamento do implante com posterior perda de função, fato
ocorrido também com Mozes et al. (1980), que descreveram oito casos de resultado
funcional detectável entre 16 doentes tratados por PTX+IMPLANTE. Ellis (1988) e
Saxe (1984) associaram a perda da função à possível substituição do tecido por
fibrose ou tecido adiposo, por maturação da cicatriz e/ou isquemia do implante.
Gagné et al. (1992) relataram 29% de hipoparatireoidismo após um ano da cirurgia.
Tominaga et al. (1999) descreveram que 10% dos doentes implantados
permaneceram em hipoparatireoidismo após 10 anos do implante; porém, sem
necessidade de reimplante. A maior incidência de hipoparatireoidismo, com 42,8%
foi descrita por Walgenbach et al. (1998). Esta complicação pode ser revertida, a
curto ou longo prazo, com reimplante de novos fragmentos de paratireóide
criopreservadas.
Como já foi citado anteriormente, a paratireoidectomia total somente é
indicada nos casos com suspeita de contaminação do leito cirúrgico após ruptura da
cápsula paratireóidea e nos casos onde pode ser necessário uma reexploração por não
se encontrar mais de duas glândulas na primeira cirurgia.
As indicações por nós utilizadas para realizar tratamento cirúrgico nos casos
sem controle clínico são muito parecidas com as citadas pela literatura.
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Tominaga et al. (1997a,b) indicaram paratireoidectomia nos casos com HPT2
avançados, refratários ao tratamento clínico, antes de possíveis complicações graves
e irreversíveis, como deformidades ósseas, calcificação vascular ou importante
diminuição do conteúdo ósseo. Como critérios maiores associados à falha terapêutica
clínica, utilizaram níveis de PTH elevados (>500pg/mL); detecção de paratireóides
aumentadas em volume (> 500mg ou 1 cm de maior diâmetro pelo US) e ainda
presença de osteíte fibrosa cística na radiografia ou alto metabolismo ósseo na
biópsia ou cintilografia óssea. Como fatores prognósticos para falha no tratamento
clínico, utilizaram: hipercalcemia, hiperfosfatemia incontrolável, calcificação
ectópica progressiva, sintomas severos, deformidade óssea severa, perda óssea
progressiva, calcifilaxia e anemia resistente a eritropoetina. Tominaga et al. (2001)
descreveram três critérios maiores e nove indicativos de resistência ao tratamento
clínico, para se indicar paratireoidectomia nos pacientes com HPT2. Aqueles que
apresentavam os três critérios maiores, juntamente com um dos critérios de
resistência ao tratamento foram submetidos a PTX+IMPLANTE (Quadro 6).

Quadro 6: indicações clínicas para PTX+IMPLANTE em HPT2, segundo
Tominaga et al. (2001)
Critérios maiores:
1 Níveis de PTH > 500 pg/mL
2 Detecção de PT aumentada por imagem (volume da maior glândula > 500 mm3)
3 Achados de osteíte fibrosa cística ou alto metabolismo ósseo
Critérios indicativos de resistência ao tratamento clínico:
1 hipercalcemia
2 hiperfosfatemia incontrolável
3 calcificação ectópica progressiva
4 sintomas severos
5 osteíte fibrosa severa

103

6 deformidades esqueléticas severas
7 perda óssea progressiva
8 calcifilaxia
9 anemia resistente a eritropoetina
Higgins et al. (1991), além dos níveis de PTH elevados com hipercalcemia,
indicaram o tratamento cirúrgico em pacientes com doença óssea ativa ou
calcificações metastáticas. As presença de calcificações também eram indicativas de
tratamento no estudo de Ohe et al. (2003). Schömig e Ritz (2000b) descreveram
como indicações para paratireoidectomia a hipercalcemia ou hiperfosfatemia
associadas a aumento de PTH com resistência a tratamento clínico, problemas
biomecânicos (fraturas, avulsão de tendões) e calcifilaxia.
Lacativa et al. (2003) defenderam a indicação da paratireoidectomia antes do
início de sinais e sintomas graves. Além das indicações clássicas, como
hipercalcemia persistente, calcificação metastática, dor óssea e prurido intratável,
citaram níveis séricos de PTH acima de 10 vezes o limite da normalidade; produto
cálcio X fósforo maior que 70 mg 2/dL2; tumor marrom, quando houvesse
necessidade de diminuição de seu volume; artrite e/ou periartrite incapacitantes e
ruturas de tendões.
O nível médio de PTH nos doentes estudados é de 1 519,68 pg/mL. Ao
compararmos os dois grupos (CONTROLE e RECIDIVADO), observamos um dado
interessante: os níveis de PTH pré-operatórios nos doentes do grupo RECIDIVADO
são cerca de duas vezes e meia maior que no grupo CONTROLE (conforme Tabela
2), com diferença estatística significante (p=0,0091).
Abbona et al. (1996) não observaram diferença de níveis de PTH pré-operatório entre os dois grupos estudados. No grupo com recidiva no implante, o
PTH sérico foi de 976,6 pmol/L, comparado com 979 pmol/L no grupo sem recidiva.
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Já no estudo de Klempla et al. (1984), relataram níveis de PTH pré-operatórios
(primeiro procedimento) muito elevados entre os seis doentes recidivados. O nível do
hormônio variou entre 2 408 e 4 812 pg/mL, com média de 3 604,17 pg/mL.
Com relação ao produto Ca X P pré-operatório, no grupo RECIDIVADO, o
valor médio obtido é de 68,44 mg 2/dL2, quase 30% maior do que o valor do grupo
CONTROLE (52,53 mg 2/dL2), porém sem significância estatística (p=0,1229). Nos
mesmos doentes, Montenegro (2000) identificou uma média de 65,1 mg 2/dL2,
discretamente acima da média dos dois grupos do atual estudo juntos (60,49
mg2/dL2). Esses níveis elevados dos dois grupos, mas principalmente no grupo
RECIDIVADO são preocupantes, pois já se correlacionam a um maior risco de óbito
para esses doentes, conforme Block et al. (1998).
Observamos 8,77% de paratireóides extra-numerárias. Em nosso meio, Hojaij
(1998) relatou 10,7% de glândulas extranumerárias; já Montenegro (2000), 12,8%.
Diethelm et al. (1981) relataram a identificação de quatro paratireóides em 49
dos 61 doentes operados (80,33%); mais do que quatro glândulas em 8,20% dos
casos e o restante com menos que quatro paratireóides. Na maioria dos doentes de
Mallette et al. (1983), ou seja, em 27 doentes (87,1%), identificou-se quatro
glândulas. Ljutic et al. (1994), em estudo com 43 doentes operados por HPT,
identificaram 35 doentes com quatro paratireóides (81,4%), dois doentes com cinco
glândulas, três glândulas em três doentes e em um doente, somente duas
paratireóides foram encontradas. Tominaga et al. (1997a,b) descreveram, em uma
série de 519 casos de paratireoidectomia, a presença de mais de quatro glândulas em
12,2% dos casos. Em 58 doentes (12,2%) relataram cinco ou mais glândulas. A
grande maioria (86,1%) apresentou quatro glândulas. Em somente nove casos (1,7%)
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foi relatado menos que quatro glândulas. Chou et al. (1998) identificaram quatro
paratireóides em 43 doentes (93,48%) e cinco glândulas em outros três. Quatro
doentes (6,78%) de Kinnaert et al. (2000) apresentaram cinco glândulas.
Observamos, dentre os 57 doentes submetidos a PTX+IMPLANTE, quatro
casos de hematoma, sem necessidade de reexploração cirúrgica, e um caso de
paralisia de prega vocal unilateral. É importante ressaltar que não utilizamos,
sistematicamente, a drenagem da cavidade cirúrgica em todos os casos. Um doente
apresentou crise convulsiva, que foi associada à diálise no 2o dia após a cirurgia. Três
doentes evoluíram com broncopneumonia no pós-operatório e dois, flebite em
membro superior.
Mallette et al. (1983), em 33 doentes tratados por PTX+IMPLANTE,
descreveram uma paralisia definitiva do ramo externo do nervo laringeo superior,
duas infecções de incisão cirúrgica cervical e um hematoma cervical. No local do
implante, referiram um caso de infecção, tratado com antibioticoterapia. Uma
complicação, chamada por Mallette et al. (1983) de falência tardia do implante, já
foi por nós descrita neste mesmo capítulo.
Higgins et al. (1991) observaram cinco complicações pós-operatórias em 76
doentes submetidos a PTX+IMPLANTE: dois casos de infecção cervical; uma
infecção no sítio do implante e dois casos de reexploração cervical por hematoma.
Em outro doente houve descrição de necrose de pele no local do acesso venoso, por
extravasamento de solução de cálcio injetável, complicação não atribuída ao ato
cirúrgico em si. Tominaga et al. (1997b) observaram 5% de paresia transitória do
nervo recorrente e 1% de risco de reoperação cervical, que após quatro anos caíram
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para menos de 2% de rouquidão transitória e menos de 0,5% de sangramentos
cervicais (Tominaga et al., 2001).
Montenegro et al. (2004) relataram lesão da artéria radial na terceira
reoperação do sítio do implante, após duas tentativas realizadas em outro serviço. O
implante foi realizado na face ventral do antebraço, ao invés do local padronizado
pelo nosso serviço. A lesão arterial foi corrigida por sutura do vaso, sem
comprometimento da circulação do membro. Este caso não é relatado na casuística
atual, já que o paciente foi excluído por ter sido tratado primeiramente em outro
serviço. A escolha correta da região anatômica do implante diminui a chance das
complicações durante o implante e nas reoperações.
Da estatística atual, vinte doentes realizaram, concomitantemente, cirurgias na
tireóide, quer seja por lesões benignas ou malignas, ou até por suspeita de
paratireóide intra-tireóidea. Outro doente foi submetido a biópsia excisional por
linfadenomegalia à esclarecer. Observamos três casos de carcinoma papilífero nesses
doentes (5,26%). Janssen e Tisell (1987) relataram um caso (8,33%) de carcinoma
papilífero de tireóide em 12 casos operados por HPT2. Tominaga et al. (2001)
relataram 25,1% de lesões na tireóide no pré-operatório do tratamento cirúrgico dos
doentes com HPT2, com cerca de 5,8% de carcinoma papilífero sincrônico.
Conforme já descrito nas Tabelas 3 e 4, observamos um peso total de glândulas
ressecadas 1,74 vezes maior no grupo RECIDIVADO, em comparação com o
CONTROLE, com significância estatística, e um peso médio das paratireóides
ressecadas 1,72 vezes maior também no grupo RECIDIVADO, porém com nível de
significância pouco acima do por nós considerado significante. Identificamos,
também, um peso 3,54 vezes maior nas glândulas paratireóides selecionadas para
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implante nos casos recidivados, diferença estatisticamente significante. Em 1983,
Takagi et al. já chamavam atenção para esta grande diferença de peso entre os tipos
de hiperplasia glandular paratireóidea. De um total de 80 glândulas (43 hiperplasias
difusas e 37 nodulares), observaram um peso médio de 378,6 mg no grupo sem
nódulos e 1 432,3 mg no grupo nodular. Estes últimos espécimes apresentavam
metade das células adiposas do grupo difuso.
Abbona et al. (1996), ao correlacionarem o tamanho da maior paratireóide
ressecada na primeira cirurgia com a recidiva do implante, não observaram esta
diferença. No grupo com recidiva no implante destes autores, o maior diâmetro
encontrado foi de 1,83 cm; no sem recidiva, 1,80 cm.
Ljutic et al. (1994) descreveram que o peso das paratireóides ressecadas
variou entre 510 mg e 9 520 mg, com mediana de 2135 mg. Diethelm et al. (1981),
ao compararem o tamanho das paratireóides retiradas durante a primeira cirurgia,
observaram um volume maior nas glândulas com crescimento nodular (média de
1,83 X 1,25 centímetros) e um menor nas hiperplasias difusas (média de 1,38 X 0,86
centímetros), fato também observado por Tominaga et al. (1997a,b), que
ressaltaram a relação entre o peso das glândulas e os achados histopatológicos em
seus estudos. Após a identificação das glândulas com peso maior que 500 miligramas
(estimado ao US por um maior diâmetro acima de um centímetro), e avaliarem o tipo
de hiperplasia, observaram hiperplasia nodular na maioria delas. Relataram que 50%
das glândulas com peso entre 0,25 e 0,50 gramas foram nodulares, com aumento para
90% ao avaliarem as com peso superior a 0,50 gramas.
Como citamos anteriormente, 10,53% dos casos implantados não apresentam
níveis consideráveis de PTH, considerados como não funcionantes.
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Como já foi relatado, Tominaga et al. (1999) consideraram o implante viável
ao se alcançar um gradiente entre os dois membros de, pelo menos, 1,5. Em seus
casos, o número de doentes com hipofunção do implante (< 60pg/mL) diminuiu
conforme o período pós-operatório, com índice menor que 10% após 10 anos da
primeira cirurgia, e em nenhum caso houve necessidade de reimplante de PT
criopreservada.
Niederle et al. (1982) relataram hipocalcemia em 3,9% dos 374 doentes
tratados por PTX+IMPLANTE e 14,8% dos tratados por PTST. Já a hipercalcemia
após a cirurgia foi identificada em 6% e 16,2% dos casos, respectivamente. Mallette
et al. (1984), em estudo com dosagem de PTH imunoreativo em doentes com
comprovada função do implante, observaram que em somente 80% destes foi
possível identificar gradiente entre o nível sérico e do membro com implante. A
hipótese para esta discrepância seria a dificuldade técnica de se obter o sangue de
uma veia efluente da área do implante, dificuldade também relatada por Malmaeus
et al. (1983) e Knudsen et al. (1996).
Kinnaert et al. (1998) relataram 14% de hipocalcemia após o uso de implantes
em tecido subcutâneo de região esternal.
Jansson e Tisell (1987) foram os primeiros a relatar quantidades diferentes de
implante individualizados para cada doente, conforme os níveis de cálcio pré-operatório. Referiram que nos casos onde a hipercalcemia pré-operatória era
“desprezível”, uma quantidade maior de paratireóide deveria ser implantada; ao
contrário, nos casos de hipercalcemia “marcante”, menos tecido deveria ser
selecionado. Referiram implante de 0,26 a 0,52 mg de tecido paratireóideo, ou 13%
do tecido total encontrado durante a paratireoidectomia. Todos os casos do presente
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estudo foram submetidos a implante de 20 a 25 fragmentos de paratireóide, pelo
método descrito por Wells et al. (1975).
Tominaga et al. (2001) implantaram cerca de 30 fragmentos de 3 mm3, ou
seja, 1X1X3mm, com um total de 90 mg de tecido estimado.
O reimplante de paratireóide criopreservada pode ser necessário após a falha
do alcance de níveis séricos de PTH e hipocalcemia persistente. Higgins et al. (1991)
relataram a necessidade de reimplante em três dos 34 casos submetidos a
PTX+IMPLANTE.
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hipoparatireoidismo em um doente.
Uma das decisões mais importantes no intra-operatório é a seleção do tecido.
Como já foi descrito anteriormente, deve-se evitar o implante de tecido nodular.
Porém, em alguns casos, todas as glândulas apresentam algum grau de nodularidade,
em outros, é difícil de se identificar a nodularidade durante o exame intra-operatório,
quer seja pela macroscopia ou pela microscopia por congelação. Durante os nossos
procedimentos, sempre optamos por se utilizar da glândula menor e sem nódulos à
macroscopia.
Niederle et al. (1989) descreveram que a seleção criteriosa do tecido
implantado diminuiu a incidência de recidiva do hiperparatireoidismo no implante.
No estudo, com o auxílio de um estereo-magnificador, classificaram os tecidos
paratireóideos conforme a presença de hiperplasia difusa ou nodular, presença
(região A) ou ausência (região B) de estroma gorduroso nas paratireóides, assim
como formação de verdadeiros nódulos nas paratireóides (região C). Após esta
classificação, dividiram o tecido paratireóideo em dois tipos: Tipo 1 – hiperplasia
difusa ou nodular com estroma gorduroso e Tipo 2 – hiperplasia difusa ou nodular
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sem tecido estromal gorduroso ou nodular com formação de nódulos. No momento
da seleção do tecido a ser implantado, as regiões C deveriam ser evitadas. Outros
autores também recomendaram evitar o uso de tecido nodular no implante pois a
incidência de recidiva nesse tipo histológico foi maior (Gagné et al, 1992;
Tominaga et al., 1992; Tanaka et al., 1993; Tominaga et al., 1996a, Tominaga et
al., 1997b, Chou et al., 1998; Tominaga et al. 2001). Em 2001, Gasparri et al.
recomendaram, no estudo macroscópico intra-operatório, o uso da menor glândula
para o implante, com presença de tecido gorduroso no parênquima. Tominaga et al.
(1997b) também recomendaram que se deveria evitar o implante de tecido nodular.
Descreveram que as maiores glândulas apresentavam maior probabilidade de
apresentar hiperplasia nodular.
Já Kinnaert et al. (2000), ao contrário das demais referências, não observaram
diferença de recidiva entre os grupos implantados com paratireóides nodulares ou
difusas.
Outro importante tema a ser discutido é a técnica do implante. O SCCP
HCFMUSP utiliza o implante de fragmentos de paratireóide em musculatura do
antebraço, mais especificamente, nas fibras do músculo braquio-radial. As vantagens
de se realizar os implantes nesse local são várias: facilidade de acesso durante o
implante e RETIRADAS; baixa morbidade cirúrgica, com maior distância deste
músculo do feixe vasculo-nervoso do antebraço; possibilidade de bloqueio regional
ou anestesia local, sem necessidade de anestesia geral ou internação nas reoperações
e principalmente, a possibilidade de comparar o gradiente dos níveis de PTH entre os
membros,
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Em dois artigos, Niederle et. al. (1982, 1989) descreveram que o melhor local
para o implante das PT ressecadas durante a paratireoidectomia total era a
musculatura do antebraço do membro sem a fístula arteriovenosa utilizada para a
hemodiálise, com intuito de avaliar o funcionamento do implante.
Jansson e Tissell (1987) relataram técnica de implante em subcutâneo de
região abdominal, logo abaixo do último arco costal esquerdo (topografia de
hipocôndrio). Eles se utilizavam de duas incisões quase paralelas, elevação de um
retalho cutâneo entre os dois cortes e implante dos fragmentos abaixo deste retalho,
com intuito de demarcar a área do implante para uma eventual RETIRADA. O
implante de tecido paratireóideo em tecido subcutâneo na região do terço inferior do
esterno foi descrito por Kinnaert et al. (2000), onde 14% dos 59 doentes
apresentaram hipocalcemia após o procedimento (PTX+IMPLANTE). Eles
defendiam o uso do implante em subcutâneo pela dificuldade de ressecção do
implante intra-muscular. Uma das grandes dificuldades destes casos é a localização
do sítio de recidiva: implante ou cervical, já que não se pode utilizar as medidas
séricas e o gradiente de PTH, pois o implante está localizado no tronco, e não nas
extremidades.
Chou et al. (1998) realizaram estudo prospectivo comparativo entre implante
em três lojas do subcutâneo ou em várias lojas intra-musculares (conforme Wells et
al., 1975), ambos em membros superiores, com intuito de comparar a eficácia de
ambas as técnicas. Descreveram um caso de hipoparatireoidismo no grupo de
implante subcutâneo e uma recidiva no intra-muscular. Houve diferença dos níveis
de PTH entre os dois grupos: 52 pg/mL no implante em subcutâneo e 77,3 pg/mL no
grupo clássico (p= 0,0089).
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Hidai et al. (1998) descreveram uma técnica de implante percutâneo de
paratireóide no músculo do antebraço. Com uso de um catéter venoso, os fragmentos
das paratireóides suspensos em soro fisiológico, eram injetadas nas fibras
musculares, com marcação do início, meio e fim dos implantes, por introdução
também pelo catéter, de três clipes metálicos. A justificativa era a necessidade de
preservar o antebraço para uma futura fístula arterio-venosa para diálise. No estudo,
ao comparar 16 doentes submetidos ao implante clássico de Wells et al. (1975) com
30 doentes onde utilizaram o método proposto, observaram que 75% dos doentes
com implante clássico apresentaram gradiente entre a dosagem de PTH do sangue
venoso do membro com implante e do sem implante acima de 1,5 , considerado
como implante funcionante. Nos casos percutâneos, 82% apresentaram gradiente
acima de 1,5. Dos 46 casos implantados, observaram seis recidivas atribuídas ao
implante (13,04%), distribuídas proporcionalmente nos dois grupos. Não
consideramos prejudicial para o doente o fato de realizar uma incisão no antebraço,
assim como esta incisão não prejudicaria um possível acesso para realização de
fístula arterio-venosa. Outro fato importante é o custo deste procedimento, pois se
soma, ao material normalmente utilizado, os clipes metálicos e a eventual
necessidade de se realizar radiografias ou radioscopias para confirmar a localização
dos marcadores. O uso de marcações de fios monofilamentares de náilon é muito
seguro, confiável e barato.
O grande problema no acompanhamento pós-operatório de paratireoidectomia
com implante é a localização da possível recidiva da doença, quer seja no pescoço ou
no implante. Consideramos recidiva do HT2 no implante nos casos onde os níveis

113

sistêmicos de PTH estão acima de três vezes o limite superior da normalidade; ou
duas vezes, com produção alta do enxerto ou sintomas sistêmicos.
Karsenty et al. (1986) relataram, pela primeira vez, o uso do US na
identificação do tamanho e evolução dos implantes de paratireóide. No mesmo
estudo, utilizaram mapeamento por radioisótopos, dosagem de PTH intacto e estudo
histológico após a retirada do implante.
Jansson e Tisell (1987) descreveram três regras que deveriam ser seguidas no
implante de paratireóide: “a) apenas tecido fresco deveria seria implantado; b) o local
do implante deveria ser facilmente acessível durante a cirurgia cervical; e c) em caso
de recidiva ou de crescimento infiltrativo, parte ou toda a área do implante poderia
ser ressecada sem prejuízo para estruturas nobres”. Por esses motivos, os autores
utilizaram o tecido subcutâneo abdominal como área de implantes.
Rothmund e Wagner (1988) consideraram, como o melhor exame
localizatório, a palpação pré-operatória de pelo menos um nódulo na área do
implante em oito de nove procedimentos de RETIRADA realizados. O estudo
cintilográfico do membro do implante mostrou-se positivo em somente quatro
recidivas.
Henry et al. (1990) relataram a RETIRADA em 16 dos 152 casos tratados por
PTX+IMPLANTE (10,52%). Dos 16 casos, chamaram a atenção para o fato de que,
em nove deles o foco da recidiva não era realmente no tecido implantado. Utilizaram
para considerar recidiva do implante, além do gradiente de PTH entre os membros
superiores, exame físico com tumor palpável na área do implante, US e estudo
cintilográfico do membro. Esses autores classificaram as RETIRADAS em dois
tipos: 1) casos com tumor palpável e localizável por exames, com RETIRADA fácil
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e rápida, e 2) casos sem tumor localizável, com provável RETIRADA difícil, onde o
cirurgião deveria tentar retirar o tecido que conseguir localizar no intra-operatório
Casanova et al. (1991) e de Francisco et al. (1991) descreveram a dosagem
sérica do PTH intacto após isquemia total por garroteamento do membro do implante
com bandagem de Esmarch® (acima da pressão sistólica do doente), inclusive com
necessidade de anestesia regional intravenosa desse membro, com intuito analgésico.
Realizavam coleta de sangue antes do procedimento e 10, 20 e 30 minutos após o
garroteamento, e também após 10 minutos da retirada do garrote. Consideravam
recidiva no implante quando os níveis de PTH diminuíam mais de 50% e recidiva
cervical quando essa diferença era menor que 20%. Eram considerados
indeterminados aqueles em que o PTH diminuía mais de 20%, porém menos que
50% após o garroteamento. Seis doentes sem diminuição importante (abaixo de 20%)
após o garroteamento apresentaram recidiva cervical do HPT2, enquanto que seis
doentes com diminuição dos níveis acima de 46% apresentaram melhora dos níveis
de PTH sistêmico depois de retirada de parte do implante. Um dos grandes
problemas desse teste é o tempo consumido para realizá-lo e os efeitos adversos
consideráveis em quase todos os doentes, como vertigem, alteração visual e até
arritmia cardíaca. Os próprios autores descreveram que provavelmente o teste
poderia ter o seu tempo diminuído. Por tratar-se de um procedimento simples, o teste
de Casanova et al. (1991) foi adotado por vários especialistas. Knudsen et al (1996)
e Tominaga et al. (1997a) descreveram o uso do teste em suas casuísticas.
Gagné et al. (1992) foram um dos primeiros a tentar quantificar, por meio de
dosagem de PTH, quantas vezes acima da normalidade este exame deveria ser
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considerado como recidiva. Definiram recidiva como níveis de PTH duas vezes
acima do limite superior da normalidade para o método empregado.
O padrão individual da drenagem venosa dos membros superiores tem um
importante influência na possibilidade de se demonstrar o gradiente de PTH entre os
membros (Schneider et al, 1977 e Rothmund e Wagner, 1984).
Durante o seguimento dos nossos doentes, observamos uma importante
diferença entre as dosagens médias de PTHs e PTHi entre o grupo RECIDIVADO e
o CONTROLE. No grupo RECIDIVADO, os níveis sistêmicos médios de PTH
mostram-se muito elevados, 4,26 vezes o limite superior da normalidade, ou 5,84
vezes maior do que no grupo CONTROLE. Já o PTHi apresenta uma diferença ainda
maior, é 28,49 vezes acima do limite superior da normalidade e 6,57 vezes maior
comparado ao grupo CONTROLE. No caso 3, Quadro 5, podemos observar um dos
nossos casos que apresentou período de funcionamento do implante com posterior
perda da função, já que no primeiro ano a dosagem de PTHi era 4 760 pg/mL e caiu
para 237 pg/mL no ano seguinte.
Hampl et al. (1991) relataram impressionantes 76,92% de recidivas atribuídas
ao implante em 10 dos 13 doentes tratados por PTX+IMPLANTE. Em todos os
casos, conseguiram identificar o local da recidiva no estudo do gradiente do sangue
de ambos os membros, com e sem implante. Demonstraram, também, com uso de
cintilografia, a presença do tecido implantado no membro e ausência de recidiva
cervical.
Durante estudo com 35 casos de PTX+IMPLANTE, Winkelbauer et al.
(1993) relataram três doentes com aumento de volume do tecido implantado no
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exame da área do implante com US. Desses três, dois realmente apresentavam
aumento de produção hormonal a ponto de necessitar retirada do tecido.
Hergan et al. (1995) compararam o uso de US e de ressonância magnética
nuclear na localização de tecido paratireóideo transplantado hiperfuncionante. De um
total de 14 doentes submetidos a PTX+IMPLANTE, cinco apresentavam recidiva.
Em três, foi possível identificar um nódulo ao US, no local do implante em membro
superior. Nos mesmos doentes, ao se realizar a ressonância, foram identificados,
além do nódulo visualizado anteriormente, outros nódulos menores ao redor.
Também nesses três doentes, a implantectomia transitória idealizada por Casanova
et al. (1991) mostrou-se positiva para possível recidiva do implante. Nos outros dois
doentes com recidiva, ambos os exames foram negativos e os testes de Casanova et
al.

(1991),

ambíguos.

Com

elucidação

diagnóstica,

identificou-

-se uma quinta PT em região cervical em ambos os casos.
Dos 21 doentes tratados por PTX+IMPLANTE por Knudsen et al. (1996),
nove foram submetidos a estudo clínico com aplicação do método de Casanova et
al. (1991). Destes nove, oito apresentaram diminuição de, no mínimo 52% dos níveis
de PTH sérico durante o período isquêmico do teste; após o desgarroteamento, os
níveis hormonais retornaram ao anterior do exame. No outro doente, foi descrita a
aplicação do teste somente após o procedimento de RETIRADA, para controle pósoperatório. A diferença dos níveis de PTH foi muito pequena (cerca de 5%), o que
demonstrou o não funcionamento ou a ausência de tecido secretante na área do
implante.
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Tominaga et al. (1997b) caracterizaram a recidiva por aumento do PTH, com
gradiente obrigatório entre os dois membros, estudo cintilográfico positivo e
presença de tumor palpável no membro.
Lieu et al. (1998) relataram o caso de uma paciente com recidiva de
hiperparatireoidismo

após

implante

de

paratireóide

em

músculo

esternocleidomastoideo, diagnóstico realizado pelo exame clínico de massa cervical
e PTH elevado. No estudo, os autores chamaram a atenção da punção biópsia por
agulha fina para o diagnóstico da hiperplasia do implante recidivado e também para
diferenciar adenoma de hiperplasia; porém, o diagnóstico clínico foi realizado
anteriormente à aplicação da biópsia por agulha e este exame provavelmente não
teria alterado a indicação de exploração cervical.
Em estudo por gradiente de dosagem de PTH nos membros superiores,
Walgenbach et al. (1998), consideraram recidiva do implante, quando o gradiente
de PTH intacto entre o membro com e sem implante apresentava-se maior que 20 e
recidiva cervical ou mediastinal, nos casos onde o gradiente era próximo do valor 1.
O valor de 20 foi achado após a identificação de que 90% dos doentes sem recidiva
apresentaram o gradiente menor ou igual a 20. Em 1999, durante estudo prospectivo,
o mesmo grupo observou que seis de nove pacientes com implantes recidivados
apresentavam gradiente entre membros superior a 20. Referiam que um valor
determinado para considerar localização da recidiva ainda não era possível, já que a
dosagem do PTH podia variar muito conforme a localização da veia da coleta, e
exemplificaram que a dosagem na veia tireóidea inferior era 20 vezes maior do que a
veia antecubital em indivíduos normais (Walgenbach et al., 1999).
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Kinnaert et al. (1998) em estudo dos níveis séricos de PTH no primeiro dia
após PTX+IMPLANTE em subcutâneo pré-esternal, relataram que todos os doentes
com recidiva em implante apresentavam níveis séricos indetectáveis ou muito baixos
no primeiro pós-operatório; em contraste, todos os doentes com recidiva cervical
apresentavam níveis séricos elevados imediatamente após a cirurgia. O fato foi
justificado pelos autores pela demora do funcionamento dos implantes nessa região.
Kehagias e Kalovidouris (2000), em estudo com US associado ao método
Doppler,

revelaram

que

os

implantes

de

paratireóide

apresentavam-se

hipervascularizados, ao contrário dos implantes normais, que não eram passíveis de
se isolar entre o tecido gorduroso ou muscular.
Chen et al. (2000) relataram o uso do sestamibi na localização da recidiva do
HPT2 em um doente submetido a PTX+IMPLANTE e orientavam a utilização do
exame em todos os casos com suspeita de recidiva para localizar o sítio de produção
hormonal. Porém, antes de se realizar o exame localizatório de imagem, os autores
compararam o gradiente de PTH entre os braços, com níveis cinco vezes maiores no
membro com implante e nível sérico de 79 pg/mL. Certamente, o diagnóstico da
recidiva foi realizada pela dosagem hormonal; o estudo por medicina nuclear
somente confirmou a ausência de tecido em região cervical ou mediastino.
Kinnaert et al. (2000) descreveram a experiência com sete recidivas de
implantes em subcutâneo de esterno entre 59 casos operados. Não referiram
dificuldade

para

identificar

sítio

de

recidiva

e

relataram

aumento

de

hipoparatireoidismo para 14% dos casos implantados.
Chou et al. (2002) avaliaram o gradiente de PTH entre os membros superiores,
e identificaram que, nos casos onde houve recidiva no implante, o gradiente foi, em
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média, 14,15 (de 2,66 a 50,2); nos casos com recidiva cervical, este gradiente
mostrou-se muito próximo do valor 1 (média 1,17 – variação de 1,02 a 1,44). Nos
seus pacientes, consideraram como gradiente positivo valores superiores a 2.
Recentemente, Schlosser et al (2004), em estudo prospectivo, descreveram
uma simplificação do método de Casanova et al. (1991). Mediram PTH intacto no
braço sem implante antes de proceder garroteamento do membro com implante e
após 2, 4, 6, 8, 10, 20 e 30 minutos do uso da bandagem de Esmarch® e 10 minutos
após a retirada da mesma, porém, sem anestesia. No estudo com 30 recidivas, as
alterações dos níveis de PTH foram indeterminadas em dois doentes (6,66%); quinze
foram diagnosticados com recidiva no braço, e curados após ressecção do implante e
todos foram diagnosticados até a coleta de 4 minutos; outros 12 apresentavam
recidiva cervical, comprovadas até a coleta de 8 minutos, e curados após
reexploração cervical. A cura foi considerada somente após normalização dos níveis
de cálcio e queda de pelo menos 50% dos níveis de PTH. Concluíram que o teste de
Casanova et al. (1991) foi efetivo para diagnosticar o sítio da recidiva e com a
modificação proposta, de coleta em até 10 minutos após o garroteamento, era
passível de reprodução ambulatorial, sem os inconvenientes do garroteamento
prolongado.
Os critérios seguidos no atual trabalho para confirmar o diagnóstico de recidiva
no implante são embasados em experiência clínica anterior, do próprio serviço
(Cordeiro, 1999; Montenegro, 2000), embasados em autores de experiência
(Rothmund e Wagner, 1988; Tominaga et al., 1997b e Walgenbach et al., 1999).
1)

Utilizado o critério de três vezes acima do valor normal do PTHs
como recidiva, acima dos níveis normais da população, pela
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resistência óssea ao PTH (Wang et al., 1995; Felsenfeld e
Rodriguez, 1999).
2)

Utilizado o critério de duas vezes acima do valor normal do PTHs e
20 vezes o normal no PTHi, ou associado a sintomas clínicos
(Rothmund e Wagner, 1988; Henry et al., 1995; Walgenbach et
al., 1999).

O uso de sonda de captação radioativa foi descrito pela primeira vez por Sippel
et al. (2003). Os autores relataram o caso de um doente submetido a
PTX+IMPLANTE que apresentou recidiva no implante no antebraço. Como não
haviam marcado a região dos implantes na primeira cirurgia, seja por fios ou clipes,
optaram por buscar auxílio da medicina nuclear. Uma primeira intervenção foi
realizada mas, após a injeção do tecnécio no mesmo braço do implante, encontraram
uma alta captação de fundo em toda a região e abortaram o procedimento. Na
segunda tentativa, injetaram o radiotraçador no membro inferior, minimizando a
captação de fundo. Identificaram duas áreas de captação anormal, que foram
ressecadas.
Nos nossos casos, o diagnóstico é realizado exclusivamente pelo estudo do
gradiente entre os membros, e não nos utilizamos da técnica de Casanova et al.
(1991), mas sim do simples garroteamento antes da coleta do sangue venoso de
ambos os braços. Identificamos tumor palpável e até visível em três dos nossos casos
(exemplos nas figuras 33 e 39). Não nos utilizamos do US sistematicamente para a
localização dos implantes e, nos casos onde realizamos o sestamibi antes da
RETIRADA, não identificamos captação de tecido paratireóideo no braço do
implante, muito menos na região cervical ou mediastinal. Não temos experiência de
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utilizar sondas de captação radioativa intra-operatória (“probes”), para guiar a
localização e retirada do tecido hiperfuncionante.
Provavelmente nos casos mais difíceis descritos (casos 6, 8 e 9), o exame
localizatório por US, pré ou principalmente intra-operatório, ou estudo por
radiotraçador e sonda de captação intra-operatória, poderiam ser de grande valia para
identificar pequenas áreas não localizáveis, primordialmente nas terceiras
reoperações, já que nestes casos há ausência de marcações, já retiradas nas duas
cirurgias anteriores.
Com relação à dosagem hormonal, um dos nossos pacientes apresentou no
primeiro ano uma dosagem de 3 200 pg/mL, que é 44,44 vezes o limite superior da
normalidade, mas não foi considerado como recidiva do implante, pois o nível
sistêmico nesse doente nunca ficou acima de duas vezes a normalidade, nem teve
sintomas. O interessante desse caso é que apresentou no segundo no uma dosagem de
1 045 pg/mL no braço do implante e 50 pg/mL no sistêmico e no terceiro ano, 48
pg/mL no braço com e 39 pg/mL no braço sem implante, outra demonstração de
involução do funcionamento glandular. Este dado foi comprovado também em outros
doentes, com valorização ainda maior para o seguimento dos níveis hormonais e das
queixas clínicas, já que os níveis hormonais podem variar durante períodos de meses
ou anos.
Malmaeus et al. (1983) descreveram a única recidiva em um grupo de 24
doentes após 28 meses do implante. Klempa et al. (1983,1984) diagnosticaram as
recidivas entre 4 e 33 meses após a primeira cirurgia. O diagnóstico da recidiva no
membro superior nos 10 doentes acompanhados por Chou et al. (2002) foi realizado,
em média, após 55 meses da primeira cirurgia (de 22 a 106 meses). Henry et al.
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(1990), relataram que o tempo médio para aparecimento da recidiva em membro
implantado nos seus casos foi de 2,5 anos. Nos nossos doentes, o tempo médio para o
diagnóstico da primeira recidiva é de 3,75 anos (1,5 a 11 anos); já a segunda recidiva
é identificada após 2,5 anos (1 a 4 anos). A terceira RETIRADA, ou seja, terceira
recidiva no implante, diagnosticada em somente um doente, foi identificada após seis
meses da segunda RETIRADA.
Com a metanálise realizada, a taxa de recidiva atribuída ao implante é 9,53%,
próxima a do trabalho anterior da instituição (8,7% - Montenegro, 2000). Do grupo
estudado por nós (57 doentes), nove apresentam recidiva (15,79%). Do grupo total,
de 111 doentes, 14 apresentam recidivas (12,61%).
Com relação à extensão da retirada, o atual trabalho corrobora com outros
(Wells et al., 1979) que recomendam, como primeira tentativa, a retirada parcial, e a
ressecção radical, para os casos recidivados pela segunda vez. Das nove recidivas,
conseguimos controle em cinco (55,55%) com um único procedimento. Em quatro
necessitou-se mais de uma retirada.
No estudo de Hampl et al (1991), dos sete doentes recidivados operados,
quatro foram submetidos a mais de uma RETIRADA; mesmo assim, sem melhora
clínica ou laboratorial do hiperparatireoidismo recidivado. De 18 doentes com
diagnóstico de recidiva de Tominaga et al. (1992), seis necessitaram mais de uma
cirurgia (33,33%). Houve necessidade de cinco procedimentos em um caso, três em
dois casos e dois em três casos. Takagi et al. (1984) referiram um doente com
necessidade de três cirurgias, e um total de seis gramas de material foi ressecado.
Dois doentes (28,57%) de um total de sete com diagnóstico de recidiva de
Rothmund e Wagner (1988) necessitaram de mais de uma RETIRADA.
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Vários foram os trabalhos que descreveram estudos histológicos e
imunohistoquímicos em recidivas do hiperparatireoidismo na topografia do implante.
Frei et al. (1981) descreveram crescimento rápido, infiltração de tecidos
adjacentes e invasão de vasos em estudo anatomopatológico de cinco casos de
recidiva no implante. Relataram o crescimento do tecido implantado (de 20 a 25mg
de paratireóide) para 900 a 3 100mg de tecido glandular, no momento da retirada.
Malmaeus et al. (1983) relataram a retirada de tecido implantado com
aproximadamente 5,98 gramas de paratireóide. O estudo anatomo-patológico
demonstrou hiperplasia nodular. Dez a 15% do tecido foi mantido no sítio do
implante, na tentativa de manter um nível de PTH sérico aceitável.
Klempa et al. (1984), em estudo de seis recidivas, descreveram a ressecção de
900mg a 3 100mg de tecido paratireóideo após meses do implante de 20 a 40 mg de
glândula. À histologia, todos os casos mostraram crescimento infiltrativo e
hiperplasia nodular; em dois casos, figuras mitóticas que lembravam carcinoma de
paratireóide. Em quatro casos, ao analizar a ploidia das células, e comparar o tecido
entre a primeira cirurgia e o tecido ressecado, identificaram três doentes com tecido
diplóide, e conversão para tetraplóide após o implante (10 a 15% dos núcleos). Um
caso, com identificação de células tetraplóides na primeira cirurgia (8% dos núcleos)
apresentou aumento do números de células tetraplóide ao se estudar os explantes.
Após estes achados, o grupo não recomendou mais o uso de implante de
paratireóides.
Coulon et al. (1986) descreveram um caso de crescimento importante do
implante no membro superior, inclusive com suspeita de carcinoma, após realizarem
PTX+IMPLANTE. Após a retirada do implante, identificaram ao estudo com
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microscopia ótica, proliferação de células principais e claras, com formação nodular
e sem atipias, e hiperplasia nodular, laudo idêntico ao encontrado nas paratireóides
da primeira cirurgia do mesmo doente.
Dubost et al. (1986) relataram um caso de ressecção de três focos de
paratireóide implantada, com um total de 3,2 gramas de tecido paratireóideo
recidivado em membro superior.
Ellis (1988) descreveu estudo com 51 doentes tratados por PTX+IMPLANTE,
entre 120 doentes renais tratados no serviço. Destes 51 doentes, 14 faleceram e em
nove, houve a possibilidade de se retirar o tecido implantado. Além desses, cinco
doentes foram submetidos a RETIRADA de implante por recidiva atribuída a
hiperfunção. Todas as glândulas apresentavam algum grau de hiperplasia nodular.
Niederle et al. (1989) relataram que, durante procedimento de retirada de
implantes hiperfuncionantes de suas casuísticas, não detectaram crescimento com
característica invasiva. Já Hampl et al. (1991) apresentaram estudos histológicos de
um caso onde houve crescimento agressivo e infiltrativo (musculatura e vasos) do
tecido implantado.
Apesar de 44,44% dos nossos doentes necessitarem mais de uma intervenção
na topografia do implante, não observamos, nesta casuística, dados que pudessem
nos levar a uma suspeita de um comportamento biológico mais agressivo na área
implantada. Como foi citado anteriormente, o único caso em que se suspeitou de
implante de carcinoma de paratireóide, foi operado primariamente em outro serviço.
Dos nove casos do grupo RECIDIVADO, quase 89% apresentavam uma
glândula nodular e no grupo CONTROLE, a proporção foi de 44,44% com algum
tipo de hiperplasia nodular (p=0,2941 / teste de Fisher). Com relação às paratireóides
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selecionadas para implante (Figura 16), em quase todos os casos RECIDIVADOS
implantou-se glândulas nodulares; em quase todos os CONTROLE, glândulas com
hiperplasia difusa.
O peso de tecido paratireóideo encontrado durante as RETIRADAS de seis
doentes estudados por de Francisco et al. (1991) variou de 1,16 a 10,1 gramas
(média de 3,1 gramas).
Bricker et al. (1969), mesmo sem noção dos receptores de vitamina D, já
questionavam se, à longo prazo, durante a evolução de piora da filtração glomerular
renal, poderia haver diminuição da sensibilidade do doente para tratamento com esta
vitamina.
Ao comparar expressão de VDR e creatinina sérica em doentes com IRC,
Fletcher et al. (1997) identificaram relação inversa entre esses valores, ou seja,
quanto maior os níveis de creatinina, menor a expressão de VDR nas células
paratireóideas. Em doentes com creatinina menor que 110 mcmol/L, 81,94% das
células expressaram VDR. Este valor caiu para 49,3% nos doentes com creatinina
superior a 110 mcmol/L.
Gagné et al. (1992), ao inverso de outras casuísticas, inclusive as de nosso
serviço, relataram que a maior parte de seus 44 doentes apresentou glândulas com
hiperplasia difusa (26 – 59,1%), comparados com 18 doentes com hiperplasia
nodular.
Tominaga et al. (1992) descreveram, após análise de DNA, que a paratireóide
com hiperplasia nodular teria potencial proliferativo maior. A freqüência de recidiva
foi maior, comprovada estatisticamente, nos casos onde o tecido implantado
apresentou algum sinal de hiperplasia nodular (17 de 68 doentes – 25%), quando
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comparados com os que eram implantados com tecido que apresentava hiperplasia
difusa (1 de 105 doentes – 0,95%). No estudo anatomopatológico destes implantes
retirados identificou-se, na grande maioria dos casos, uma cápsula fibrosa ao redor
do implante, e em alguns casos, o tecido paratireóideo infiltrava o tecido muscular. O
tipo de hiperplasia diagnosticado no tecido implantado na primeira cirurgia repetiuse no estudo dos tecidos ressecados após implante. Referiram também, que o tecido a
ser implantado deveria ser preferencialmente retirado da menor glândula, evitando-se
áreas nodulares.
Tanaka et al. (1993) relataram que os doentes que recebiam glândulas com
hiperplasia nodular recidivaram em 24% dos casos, contra somente 8,4% dos que
recebiam glândulas com hiperplasia difusa, diferença esta estatisticamente
significante. Concluíram que a presença de hiperplasia nodular aumentava a
incidência de recidivas de hiperparatireoidismo no tecido implantado.
O uso da graduação da expressão em cruzes (1+ e 4+) por nós utilizada baseia-se no estudo idealizado por Yano et al. (2000), onde aplicaram anticorpos similares
aos por nós utilizados e classificaram a expressão conforme a freqüência de células
positivas para cada um dos testes.
Merke et al. (1987), em estudo experimental com ratos urêmicos, relataram
uma menor expressão no VDR nestes animais, comparados com ratos normais. O
estudo foi realizado com paratireóides frescas, preservadas em nitrogênio líquido
imediatamente após a paratireoidectomia. Avaliaram, também, se a uremia
acarretava dano no receptor nuclear, com resultado equivalente em ambos os grupos.
Fukuda et al. (1993) citaram que a densidade de VDR nas áreas nodulares
estava diminuída nos doentes com IRC em diálise de longo período. Mesmo com a
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utilização de técnicas muito semelhantes às de Fukuda et al. (1993), não
identificamos diferenças importantes entre os distintos tipos de hiperplasia.
Abbona et al. (1996) em estudo de proliferação celular em 50 doentes com
HPT2, detectado pelo imunoensaio com Ki-67, observaram hiperplasia nodular em
74% dos casos que não apresentaram recidiva, comparado com 95,6% de
nodularidade nos casos recidivados. A fração de positividade do antígeno Ki-67
também foi diferente nos dois grupos (1,9% de positividade no grupo recidivado
contra 0,81% no grupo sem recidiva). Observaram, também, que em 50% dos
doentes do grupo recidivado, a maior glândula apresentava também a maior
expressão de Ki-67, fato observado em somente 25% do grupo não recidivado.
Tominaga et al. (1996a), em estudo de clonalidade celular de espécimes
cirúrgicos retirados de doentes com HPT2, observaram que quatro glândulas com
hiperplasia difusa mostravam-se com crescimento policlonal; sete espécimes de
hiperplasia nodular apresentavam crescimento monoclonal, o mesmo achado nos três
casos de paratireóides retiradas do implante do membro superior com recidiva. Em
um mesmo doente, a clonalidade mostrou diferença ao se avaliar duas glândulas
isoladamente, indicativo da origem diferente do clone celular.
Tominaga et al. (1997b) descreveram que a incidência de recidiva ao
implantar tecido nodular foi maior quando comparado com implante de tecido com
hiperplasia difusa (p<0,001).
Lieu et al. (1998) descreveram a retirada de 18,5 gramas de tecido
paratireóideo na região onde previamente havia sido realizado um implante de
paratireóide após PTX+IMPLANTE. Este peso provavelmente é a maior quantidade
relatada de tecido ressecado após um implante.
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Em 1988, Juhlin et al., apesar de não terem conhecimento sobre o CaSr, ao
aplicar um anticorpo monoclonal antiparatireóide produzido por eles, observaram
que este reagente interagia especificamente em um receptor localizado na membrana
da célula paratireóide. Identificaram, nas glândulas paratireóides normais, uma
expressão homogênea e intensa. Comparado com células adenomatosas ou
hiperplásicas, havia uma clara redução na expressão do reagente.
Ao estudar ratos urêmicos submetidos a dietas com quantidades variadas de
fósforo, Brown et al. (1999) comprovaram, por imunohistoquímica, que as áreas
com menor expressão do RNA mensageiro de CaSr apresentavam maior atividade
proliferativa, estudada pela positividade do núcleo celular com PCNA. O RNA
mensageiro nos casos alimentados com dietas ricas em fósforo apresentava-se 55%
menor ao se comparar com o grupo controle (dieta de fósforo habitual). A expressão
do CaSr também se mostrava 41% menor no grupo com aporte dietético de fósforo
maior.
Em 1997, Yamaguchi et al. estudaram, com o uso de PCNA, glândulas
paratireóides em humanos com HPT2 e compararam com glândulas normais. Dentre
os achados, observaram que a expressão (índice de classificação: células positivas
por 1000 células estudadas) nas glândulas nodulares eram 4,63 vezes maiores nas
células nodulares (aproximadamente 176 células positivas em 1000, comparado com
38,3, no grupo difuso). No tecido ressecado durante RETIRADA de recidivas dos
implantes, o índice de classificação do PCNA era ainda maior, que comprova maior
atividade proliferativa. O mesmo grupo (Yamaguchi et al., 2001) realizou estudo
experimental em ratos hipercolesterolêmicos que evoluem com IRC e comparou esse
grupo com ratos normais. Identificaram uma importante diferença de involução do
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índice de classificação do PCNA, estudado na terceira e 32ª semana de vida do
animal; no grupo urêmico, a queda da expressão foi menor. Tanto o tamanho
glandular, como os níveis de PTH neste último grupo mostrou-se maior do que dos
controles.
Yano et al. 2000, no estudo com CaSr, VDR e Ki-67, observou relação inversa
entre as expressões de CaSr e VDR e do marcador de proliferação celular. O Ki-67
mostrou-se mais positivo nas áreas hiperplásicas. Apesar de ambas as expressões se
mostrarem diminuídas, as intensidades de captação foram independentes entre si.
Gasparri et al. (2001) referiram que a incidência de recidiva do
hiperparatireoidismo, tanto cervical como no implante, foi maior no grupo onde as
glândulas apresentavam algum grau de hiperplasia nodular, assim como uma maior
atividade proliferativa, verificada por estudo com o antígeno Ki-67 (1,9% dos
núcleos celulares positivos contra 0,81% no controle não recidivado).
Recentemente, em 2003, Martín-Salvago et al. estudaram 65 glândulas
ressecadas de 17 doentes com HPT2 e 38 espécimes de 19 doentes com HPT1. Além
dos doentes com ambos os tipos de hiperparatireoidismo, resgataram tecido
paratireóideo de 17 espécimes de paratireóide normal, ressecados inadvertidamente
durante cirurgias tireóideas. O reagente utilizado era similar àquele selecionado por
nós no presente estudo. As paratireóides dos doentes com HPT2 apresentavam
significativa redução na expressão do CaSr, ao comparar o teste com glândulas
normais. Uma redução similar foi observada em doentes com adenomas de
paratireóide. Além deste achado, os autores observaram que as glândulas com
hiperplasia nodular apresentavam uma expressão menor ainda e, ao se comparar
diferentes áreas em uma mesma glândula, identificaram uma expressão maior nas
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regiões inter-nodulares, fato já publicado por Gogusev et al.(1997). Identificaram,
também, uma diferença gradual de expressão conforme o tipo de célula paratireóidea.
As células com mais expressão foram as principais, seguidas das oxifílicas e
transicionais e, com menor expressão, as células claras.
Yano et al. (2000) também observaram menor expressão de CaSr e VDR nos
casos com HPT2, em estudo com espécimes emblocados em parafina, anteriormente
fixados em formol. Apesar do método aplicado por nós, ser similar aos estudos de
Yano et al. (2000) com CaSr e VDR e Martín-Salvago et al. (2003)
especificamente com CaSr, não conseguimos identificar diferença de expressão entre
os nossos três grupos estudados (RECIDIVADO, CONTROLE e NORMAL).
Resultados semelhantes aos nossos, sem diferenças entre os grupos estudados, foram
citados por Kifor et al. 1996 e Gogusev et al., 1997.
No presente estudo, não conseguimos observar diferença de expressão em
nenhum reagente utilizado, diferente do que se encontra na literatura, já que, ao se
comparar ambos os tipos de hiperplasia, no que diz respeito ao VDR e CaSr, vários
trabalhos confirmaram menor expressão dos anticorpos anti-receptores. Porém,
outros autores também não observaram estes resultados. A diferença também não foi
identificada ao avaliar o anticorpo anti-paratormônio. Aplicamos os reagentes em
lâminas de blocos parafinados, como descrito em outros trabalhos, e parte dos
autores

estudaram

tecido

fresco

ou

imediatamente

congelados

após

a

paratireoidectomia até a realização dos testes qualitativos ou quantitativos,
principalmente com RNA mensageiro dos receptores. Com isso, pode haver
preservação das características moleculares destes receptores, com maior expressão
dos mesmos.
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Não identificamos, também, diferença de expressão do anticorpo anti-PTH nos
três grupos estudados. Inclusive, no grupo CONTROLE, esta expressão mostrou-se
maior do que no grupo RECIDIVADO, sem significância estatística.
Com relação ao aumento do número de recidivas conforme o tempo de
seguimento, Higgins et al. (1991) observaram que, dos doentes seguidos após seis
anos, 30% necessitaram retirada dos implantes e mais 50% apresentavam PTH
elevado, sem indicação de RETIRADA, com demonstração desse aumento após 1, 2
3 e 6 anos da primeira cirurgia (figura 45).

100%

PTH normal
PTH elevado, sem necessidade de RETIRADA
RETIRADA

80%
60%
40%
20%

6 a 8 anos

3 a 5 anos

2 anos

1 ano

0%

Figura 46: Aumento da produção do PTH pelo implante e da necessidade de
retirada de implantes conforme o seguimento pós-operatório em 32
doentes tratados por Higgins et al. (1991)
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Tominaga et al. (1997b) também relataram dados interessantes, onde
demonstraram que a incidência de recidiva do HPT no implante aumentou conforme
o seguimento pós-operatório da paratireoidectomia, com 10% no 3o ano, 20% no 5o
ano e até 30% no 7o ano após o implante.
Após avaliar os fatores pré-operatórios, dados intra-operatórios e achados
histológicos das paratireóides ressecadas durante a primeira cirurgia de
paratireoidectomia dos doente com HPT2, os dados encontrados poderão colaborar
com os profissionais que tratam destes doentes a, no futuro, selecionar a quantidade
de tecido paratireóideo a ser implantado no momento da paratireoidectomia, com
intuito de diminuir os risco das recidivas no sítio do implante.
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8. CONCLUSÕES

5.

A utilização de glândulas com hiperplasia nodular, mesmo após
seleção intra-operatória das áreas não nodulares da mesma,
aumenta o risco de recidiva dos implantes

6.

Pelos métodos imunohistoquímicos avaliados (VDR, CaSr e anti-PTH),

não foi possível identificar diferença estatisticamente

significante entre os grupo estudados

7.

Como não houve diferença entre os grupos, não é possível prever
uma possível recidiva com a utilização destes testes

8.

Houve maior recidiva nos doentes com dosagem pré-operatória
maior de PTH (p=0,0091); nos doentes cuja maior glândula
apresentou peso maior do que a média das demais (p=0,0091), nos
doentes cuja glândula escolhida para implante era maior do que a
média das demais (p=0,0152) e a presença e nodularidade na
glândula implantada (p=0,0152)
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Anexo A: análise estatística entre os três grupos estudados
(RECIDIVADO, CONTROLE E NORMAL), com mínimo,
máximo, mediana, média, desvio padrão e nível descritivo
Variável
IDADE
TDIALISE
THTP
PTHPRE
CAPRE
PPRE
CAP
NNODULAR

Grupo
n
Mínimo
Máximo
Mediana
Média
normal
9
31.00
76.00
59.00
*54.78
não_recidivado
9
22.00
60.00
37.00
38.56
recidivado
9
21.00
58.00
37.00
38.33
não_recidivado
6
5.00
14.00
9.50
10.00
recidivado
9
5.00
12.00
8.00
8.00
não_recidivado
5
0.50
5.00
2.00
2.40
recidivado
3
2.00
7.00
4.00
4.33
não_recidivado
9
136.00
2246.00
834.00
889.11
recidivado
5
1151.00
3930.00
2150.00
2257.60
não_recidivado
7
8.00
13.70
9.60
10.23
recidivado
8
9.20
12.70
10.50
10.64
não_recidivado
8
2.00
8.50
6.30
5.81
recidivado
7
4.80
8.60
6.10
6.40
não_recidivado
7
23.80
81.60
51.84
52.55
recidivado
7
51.84
95.46
64.89
68.44
não_recidivado
9
0.00
4.00
1.00
1.56
recidivado
9
0.00
4.00
3.00
3.00
p: nível descritivo do teste t de Student para amostras independentes
†
p : nível descritivo da análise de variância
ϒ

p : nível descritivo do teste de Mann-Whitney
§
p : nível descritivo do teste de Kruskal-Wallis

DP
13.48
11.90
10.91
3.22
2.24
2.04
2.52
641.48
1023.98
2.03
1.01
2.57
1.32
20.71
14.61
1.74
1.32

p
†

0.0113
0.1773
0.2766
0.0091
0.6226
0.5960
0.1229

ϒ

0.0997
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Anexo B: análise estatística de expressão de receptor de
vitamina D entre os grupos RECIDIVADO e CONTROLE,
com mínimo, máximo, mediana, média, desvio padrão e nível
descritivo
Variável
VDR_SD
VDR_ID
VDR_SE
VDR_IE

VDR_MAX

VDR_MEDIA

Grupo
não_recidivado
recidivado
não_recidivado
recidivado
não_recidivado
recidivado
não_recidivado
recidivado
normal
não_recidivado
recidivado
normal
não_recidivado
recidivado

n
9
7
9
9
9
8
8
8
9
9
9
9
9
9

Mínimo
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
0.00
1.00
1.00
0.00
1.00
1.00

Máximo
2.00
3.00
1.00
3.00
2.00
3.00
2.00
3.00
3.00
2.00
3.00
3.00
1.50
3.00

Mediana
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.50
1.00
1.00
1.00
2.00
2.00
1.00
1.25
1.25

Média
1.44
1.86
1.00
1.67
1.44
1.63
1.25
1.50
1.44
1.78
2.00
1.44
1.29
1.75

p: nível descritivo do teste t de Student para amostras independentes
†
p : nível descritivo da análise de variância
ϒ

p : nível descritivo do teste de Mann-Whitney
§
p : nível descritivo do teste de Kruskal-Wallis

DP
0.53
1.07
0.00
0.87
0.53
0.74
0.46
0.76
1.01
0.44
1.00
1.01
0.20
0.88

p
ϒ

0.5548

ϒ

0.0335

ϒ

0.7037

ϒ

0.5613

§

0.4025

§

0.6147
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Anexo C: análise estatística de expressão de paratormônio
entre os grupos RECIDIVADO e CONTROLE, com mínimo,
máximo, mediana, média, desvio padrão e nível descritivo
Variável
PTHR_SD
PTHR_ID
PTHR_SE
PTHR_IE

PTHR_MAX

PTHR_MEDIA

Grupo
não_recidivado
recidivado
não_recidivado
recidivado
não_recidivado
recidivado
não_recidivado
recidivado
normal
não_recidivado
recidivado
normal
não_recidivado
recidivado

n
9
7
9
9
9
8
8
8
9
9
9
9
9
9

Mínimo
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

Máximo
4.00
3.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
3.75

Mediana
2.00
1.00
2.00
1.00
2.00
1.50
1.00
1.00
3.00
2.00
2.00
3.00
1.75
1.50

Média
2.33
1.71
2.33
1.89
2.00
1.75
1.88
1.63
2.56
2.56
2.22
2.56
2.11
1.82

p: nível descritivo do teste t de Student para amostras independentes
†
p : nível descritivo da análise de variância
ϒ

p : nível descritivo do teste de Mann-Whitney
§
p : nível descritivo do teste de Kruskal-Wallis

DP
1.32
0.95
1.22
1.27
1.12
1.04
1.36
1.06
1.51
1.24
1.20
1.51
1.14
0.96

p
ϒ

0.3417

ϒ

0.4267

ϒ

0.6799

ϒ

0.9032

§

0.8444

§

0.6745
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Anexo D: análise estatística de comparação dos pesos (cada
glândula, total, máximo, médio e peso da glândula selecionada
para o implante) entre os grupos RECIDIVADO e
CONTROLE, com mínimo, máximo, mediana, média, desvio
padrão e nível descritivo
Variável
PESO_SD
PESO_ID
PESO_SE
PESO_IE
PESO_TOTAL
PESO_MAX
PESO_MEDIO
PESO_IMPL

Grupo
não_recidivado
recidivado
não_recidivado
recidivado
não_recidivado
recidivado
não_recidivado
recidivado
não_recidivado
recidivado
não_recidivado
recidivado
não_recidivado
recidivado
não_recidivado
recidivado

n
7
9
7
9
7
9
6
8
6
9
7
9
7
9
6
9

Mínimo
0.26
0.39
0.25
0.51
0.22
0.49
0.41
0.39
1.42
3.96
0.65
1.09
0.36
0.99
0.22
0.51

Máximo
2.66
3.08
4.07
5.19
1.22
3.93
4.44
4.07
10.10
13.40
4.44
5.19
2.52
3.35
0.87
3.37

Mediana
0.74
1.10
1.06
1.70
0.43
1.85
0.91
1.42
2.77
5.92
1.06
3.03
0.73
1.48
0.51
1.75

Média
0.91
1.28
1.37
2.18
0.56
1.87
1.40
1.77
4.00
6.96
1.72
2.94
1.06
1.82
0.52
1.84

p: nível descritivo do teste t de Student para amostras independentes
†
p : nível descritivo da análise de variância
ϒ

p : nível descritivo do teste de Mann-Whitney
§
p : nível descritivo do teste de Kruskal-Wallis

DP
0.83
0.80
1.23
1.53
0.36
1.26
1.51
1.20
3.14
3.17
1.37
1.30
0.73
0.91
0.26
0.93

p
0.1384

ϒ

ϒ

0.2040
0.0193

ϒ

0.3329

ϒ

0.0392
0.0899

ϒ

0.0567

0.0052
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Anexo E: Análise estartística entre os três grupos estudados, no que diz respeito
ao sexo, tipo histológico da primeira cirurgia, tipo histológico da glândula
implantada e o peso de cada paratireóide separadamente

SEXO
GRUPO

SEX
O

CONTROLE NORMAL RECIDIVADO TOTAL
4
7
4
FEMININO
n
15
44,4%
77,8%
44,4%
% coluna
55,6%
5
2
5
MASCULINO n
12
55,6%
22,2%
55,6%
% coluna
44,4%
TOTAL
n
9
9
9
27
% coluna
100,0%
100,0%
100,0%
100,00%
p(Sexo: teste de Fisher) = 0.3224

TIPO HISTOLÓGICO

HISTOL

GRUPO

OGIA
DIFUSA

n
% coluna
NODULAR n
% coluna
TOTAL
n
% coluna

CONTROLE RECIDIVADO TOTAL
4
1
5
44,4%
11,1%
27,8%
5
8
13
55,6%
88,9%
72,2%
9
9
18
100,0%
100,0%
100,00%

p(Tipo histológico: teste de Fisher) = 0.2941

TIPO HISTOLÓGICO DA PT IMPLANTADA
AP IMPLANTE

DIFUSA

n
% coluna
NODULAR n
% coluna

GRUPO
CONTROLE RECIDIVADO TOTAL
6
1
7
75,0%
11,1%
41,2%
2
8
10
25,0%
88,9%
58,8%
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TOTAL

n
% coluna

8
100,0%

p(Tipo histológico: teste de Fisher) = 0.0152

9
100,0%

17
100,00%
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PESO DE CADA PT CONSIDERADA ISOLADAMENTE
PESO

< 0,25
0,25;
0,50;
1,00;
2,00;
3,00;
4,00;
>= 5,00
0,5

GRUPO

n
% coluna
n
% coluna
n
% coluna
n
% coluna
n
% coluna
n
% coluna
n
% coluna
n
% coluna
n
% coluna

CONTROLE RECIDIVADO TOTAL
1
0
1
3,70%
zero
1,61%
8
3
11
29,63%
8,57%
17,74%
9
9
18
33,33%
25,71%
29,03%
6
11
17
22,22%
31,43%
27,42%
1
5
6
3,70%
14,29%
9,68%
0
5
5
zero
14,29%
8,06%
2
1
3
7,41%
2,86%
4,84%
0
1
1
zero
2,86%
1,61%
27
35
62
100,0%
100,0%
100,00%

p(Peso Paratireóides: teste de Fisher) = 0.0476
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