
 
 

 

 

MARCADORES MOLECULARES NA AVALIAÇÃO DE NÓDULOS DE TIREOIDE 
INDETERMINADOS (BETHESDA III E IV)  

Leandra Schneider (PIBIC/FA), Rubens Adão da Silva, Marcos Tadeu dos Santos, Luiz Martins Collaço, Mário 

Rodrigues Montemor Netto (Orientador), email: montemornetto@gmail.com 

Universidade Estadual de Ponta Grossa/ Departamento de Medicina  

Medicina. Clínica Médica.  

Palavras-Chave: Nódulos; Tireoide; Citopatologia; Marcadores; Diagnóstico. 

Resumo 

Marcadores moleculares associados à malignidade da 
tireoide têm sido cada vez mais estudados, afim de 
serem usados como ferramentas auxiliares na avaliação 
dos nódulos da glândulo. Trata-se de um estudo 
descritivo, transversal e retrospectivo sobre a análise de 
laudos de citologia de tireoide com Bethesda III e IV, 
entre 2014 e 2018, laudos de histopatologia pós-
cirúrgica e presença das mutações BRAF V600E e 
TERT C228T/ C250T, translocação PAX8/PPARG e 
fusões RET/PTC1 e RET/PTC3 nas PAAFs. Não foram 
encontradas amostras positivas para as alterações 
pesquisadas. No entanto, estas representam 
possivelmente potenciais biomarcadores auxiliares para 
diagnóstico do câncer de tireoide. 

Introdução  

Marcadores moleculares associados à malignidade da 

tireoide têm sido cada vez mais estudados, afim de 

serem usados como ferramentas auxiliares à 

citopatologia na avaliação dos nódulos de tireoide (Xing, 

2013). Esse trabalho objetivou avaliar e discutir as 

características histopatológicas e a presença das 

mutações BRAF V600E e TERT C228T/ C250T, 

rearranjo PAX8/PPARg e fusões RET/PTC em PAAFs de 

nódulos de tireoide com citopatologia Bethesda III e IV.   

Material e Métodos 

Estudo retrospectivo, descritivo e transversal em que foi 

realizada análise de laudos de citopatologia de tireoide, 

através de PAAF, com Bethesda III e IV, entre 2014 e 

2018, e que posteriormente foram submetidos a cirurgia 

e histopatologia. As informações de interesse foram 

tabeladas em banco de dados no Excel 2010 (tamanho 

do nódulo, gênero, idade, data e laudo da PAAF, 

classificação Bethesda, laudo anatomopatológico e 

classificação (benigno/maligno). As PAAFs desses 

nódulos foram enviadas para análise utilizando 

classificadores moleculares de expressão gênica (mir-

THYpe®) desenvolvido por Santos et al. (2018) em 

conjunto com a análise de novos marcadores (mutações 

BRAF V600E e TERT C228T/ C250T, translocação 

PAX8/PPARG e fusões RET/PTC1 e RET/PTC3).  

Resultados e Discussão 

Ao todo foram analisados 14 nódulos, dos quais, 5 
Bethesda III e 9 Bethesda IV. Com relação a 
histopatologia pós operatória, 5 nódulos foram malignos 
(2 carcinomas medulares, 1 carcinoma papilífero 
variante folicular, 1 carcinoma papilífero variante 

clássica e 1 microcarcinoma papilífero variante clássica) 
e 9 nódulos benignos (4 adenomas de células de 
Hürthle, 2adenomas foliculares, 2 bócios adenomatosos/ 
hiperplasias nodulares e 1 tireoidite). Com relação as 
alterações moleculares, 11 nódulos apresentaram 
negatividade para as mutações BRAF V600E e TERT 
C228T/C250T. 10 nódulos foram negativos para ambos 
– rearranjo PAX8/PPARG e fusões RET/PTC1 e 
RET/PTC3. Alguns nódulos não forneceram dados 
referentes as alterações pesquisadas devido à falha de 
amplificação durante a qPCR, o que pode ocorrer devido 
à baixa concentração do material para análise, 
totalizando 3 nódulos na pesquisa das mutações BRAF 
V600E e  TERT C228T/C250T e 4 nódulos na pesquisa 
de rearranjo PAX8/PPARG e fusões RET/PTC1 e 
RET/PTC3. Não foram encontrados nódulos positivos na 
PAAF para as alterações pesquisadas, provavelmente 
devido ao número limitado de casos, dos quais a grande 
maioria teve histopatologia benigna, considera-se 
também que algumas dessas mutações têm baixa 
prevalência, sendo evidenciadas em estudos amplos. 
Todavia, as alterações analisadas, principalmente BRAF 
V600E e TERT C228T/C250T, representam oncogenes 
proeminentes no câncer de tireoide (Xing et al, 2014). 

Conclusão  

É uma tarefa exigente e ampla definir ainda mais 

a fundo as alterações moleculares que impulsionam o 

desenvolvimento e a progressão do câncer de tireoide. 

Muitas das quais potencialmente podem ser utilizadas 

como marcadores genéticos auxiliares na avaliação de 

pacientes com nódulos de tireoide. 
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