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I. RESUMO 
 
Valor terapêutico da escleroalcoolização na redução de nódulos tireoidianos: 
estudo quase-experimental.  
Introdução: Nódulos tireoidianos são uma condição muito comum na população 
mundial e preocupam os pacientes que são portadores destes pelo risco de neoplasias 
malignas, cujo tratamento convencional é a tireoidectomia. Além disso, os nódulos 
tireoidianos benignos também podem ser causa de desconforto, síndromes compressivas 
de estruturas cervicais (traqueia, nervo laríngeo e vasos sanguíneos), bem como prejuízo 
estético, sendo promotores de prejuízo na qualidade de vida. A fim de reduzi-los, ou 
mesmo fazer como que estes desapareçam, alguns tratamentos podem ser instituídos – 
entre estes encontra-se a Injeção Percutânea de Etanol (IPE), a qual vem sendo utilizada 
com eficácia para esse propósito. Objetivos: O presente estudo se propõe a analisar a 
efetividade da injeção percutânea de etanol no tratamento de nódulos tireoidianos 
benignos. Metodologia: Foram avaliados 42 pacientes – e 84 nódulos tireoidianos – que 
possuíssem pelo menos 2 nódulos tireoidianos localizados em lobos diferentes da 
glândula tireoide, de modo a permitir com melhor precisão a distinção entre nódulos 
tratado e não tratados no processo de exame ultrassonográfico. A fim de realizar essa 
análise, foram comparados nódulos tratados àqueles não tratados, na mesma glândula, 
em que o nódulo tratado foi dito predominante, isto é, de maior volume, ou “nódulo 
quente”, quando este foi encontrado, independente de seu volume. O tratamento foi 
realizado por apenas uma das pesquisadoras, a fim de uniformizar os dados 
encontrados. O presente estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) 
do Hospital Universitário Professor Edgar Santos e Hospital São Rafael (HSR) em 2001 
e 2003, respectivamente, tendo sido renovado pelo CEP do HSR em 13 de abril de 
2018. Resultados: Foi encontrada uma taxa média de redução dos NT tratados de 
65,92%, enquanto os NT não tratados cresceram, em média, 406%. A comparação entre 
os graus de redução dos NT tratados com os não tratados mostrou diferença 
estatisticamente significante (p<0,001). Houve maior variação volumétrica do NT 
quanto maior a sua cistificação. Discussão: Os dados encontrados no presente estudo 
correspondem àqueles encontrados na literatura, os quais dão suporte à técnica da IPE 
como eficaz no tratamento de nódulos tireoidianos benignos, sobretudo os císticos. Ao 
ser comparada a outras técnicas para tratamento de nódulos tireoidianos, a 
escleroalcoolização ainda se mostrou como um bom método, porém mais estudos 
precisam ser realizados, sobretudo para sua comparação à técnica de ablação por 
radiofrequência. 
 
Palavras chaves: Nódulo da Glândula Tireoide; Bócio Nodular; Etanol; Técnicas de 

Ablação; Ensaio Clínico. 
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II. OBJETIVOS  
 

PRINCIPAL 

Avaliar a efetividade da escleroalcoolização na redução de 

nódulos tireoidianos. 

 

SECUNDÁRIOS:  

1. Comparar o grau de redução de nódulos tireoidianos 

tratados ao de nódulos tireoidianos não tratados; 

2. Analisar quantitativamente os nódulos tireoidianos 

presentes na população estudada; e 

3. Contrastar o grau de redução dos nódulos tireoidianos 

císticos ao dos nódulos tireoidianos sólidos. 
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III. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

Nódulos tireoidianos (NT) são uma condição frequente na população e podem 

ser originados por diversas causas, dentre elas, causas malignas - sua minoria - e 

benignas - maioria. São, portanto, grande causa de preocupação para os pacientes1. É 

estimado que cerca de 4-7% das mulheres e 1% dos homens tenham NT palpáveis; 

entretanto, se incluirmos também nódulos detectados somente por exame 

ultrassonográfico (USG), tal estimativa aumenta consideravelmente 2 – tendo alguns 

estudos encontrado frequência de cerca de 68% em idosos3. Alguns pesquisadores 

encontraram uma prevalência de 35,3% de NT em mulheres – com média de idade de 

55 anos –, a partir de exame de ecografia4. Ademais, sabe-se que tais nódulos têm sua 

prevalência aumentada com a idade, gênero feminino, reduzida ingestão de iodo, bem 

como com a exposição à radiação ionizante1,2,4,5,6,7. No ensejo dessa relação linear com 

a idade, alguns autores estimaram o crescimento da glândula tireoide como um 

acréscimo de 4,5% em seu volume por ano5, enquanto outros também confirmam o 

aumento da glândula com a idade3.  

 

Nódulos tireoidianos podem preocupar pelo risco de malignidade, sendo o 

carcinoma papilar da tireoide, o carcinoma medular da tireoide, o carcinoma anaplásico 

da tireoide e o linfoma de tireoide normalmente encontrados na punção aspirativa por 

agulha fina – PAAF6. Todavia, nos EUA, apenas 5% dos NT de significado clínico são 

malignos2. Segundo o INCA8, eram esperados, para o ano de 2016, 6960 novos casos de 

câncer de tireoide no Brasil – entre homens e mulheres –, com risco de 1,08 caso para 

cada 100 mil homens e 5,7 novos casos para cada 100 mil mulheres. Havendo suspeita 

de malignidade, a tireoidectomia deve ser o tratamento de escolha, em alguns casos até 

mesmo independentemente do resultado da PAAF2. Entretanto, no caso de grande parte 

dos NT benignos, a principal recomendação é o seguimento do nódulo, sem que 

nenhum tratamento seja instituído, como encontrado por Bennedbaek & Hegedüs9, em 

pesquisa com médicos realizada na América do Norte.  

 

Apesar de alguns NT poderem ser acompanhados sem qualquer intervenção, 

alguns deles podem provocar sintomatologia, especialmente relacionada a sintomas 

compressivos locais. Dessa forma, se associam a tais nódulos compressão traqueal, 
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obstrução de vias aéreas e de esôfago, disfagia, estridor e rouquidão1,10. Outras 

consequências atreladas aos NT podem se dever ao surgimento de nódulos autônomos 

hiperfuncionais, de modo a aumentar a preponderância à tireotoxicose - condição 

relacionada à idade superior a 40 anos ou nódulo único com 3 cm ou mais de diâmetro6. 

Além disso, podem estar relacionados a deformidades estéticas11, com consequências 

claras à autoestima.  

 

Sendo assim, a conduta de NT é de extrema importância para o prognóstico de 

tais pacientes. São indicadas a dosagem de hormônios tireoidianos, a USG e a punção 

aspirativa com agulha fina guiada por USG (PAAF-USG) na avaliação dos NT e 

consequente direcionamento da conduta de acordo com tal avaliação – sobretudo com o 

objetivo de separar causas malignas e benignas1,6,10,12. Nessa perspectiva, lesões 

malignas e/ou indeterminadas são, por alguns autores, indicação formal de ressecção 

cirúrgica - seja lobectomia ou mesmo a tireoidectomia total6.  

 

Para lesões nodulares benignas, são descritos tratamentos que variam desde a 

administração de levo-tiroxina até a tireoidectomia11. Entretanto, podemos observar 

uma maior parcela de efeitos adversos da realização do procedimento, entre os quais 

podem-se citar hemorragias e infecções, dispneia causada por traqueomalácia ou lesão 

do nervo laríngeo recorrente e hipoparatireoidismo, sendo estas últimas presentes em 5 

a 7% dos casos, se configurando como aquelas que mais alteram a qualidade de vida do 

paciente. Ademais, tal procedimento está contraindicado em grande quantidade de 

indivíduos idosos, devido a afecções cardiopulmonares13.  

 

Alternativamente à cirurgia, foram usadas terapêuticas como aspiração simples, 

supressão hormonal e escleroterapia com agentes químicos como a tetraciclina; nenhum 

mostrou resultados satisfatórios10. A escleroteroterapia por Injeção Percutânea de Etanol 

(IPE) tem sido, pois, utilizada como uma alternativa eficaz e segura para redução de NT 

benignos, com alto nível de evidência como tratamento prioritário para nódulos 

tireoidianos císticos,9,10,14 com efetividade notadamente maior para nódulos císticos14 e 

cujo mecanismo de ação se baseia na necrose de coagulação do NT e trombose de 

pequenos vasos,2 provocadas pelo etanol absoluto e estéril.  
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É sabido que os nódulos tireoidianos benignos são grande fonte de preocupação 

para a população geral,1 seja pelos seus sintomas compressivos e/ou pelo medo do risco 

de malignidade. Desse modo, o tratamento ideal para pacientes com NT benignos é 

aquele que alivie os sintomas compressivos, corrija as deformidades estéticas, previna o 

crescimento glandular e trate uma disfunção tireoidiana associada, porém não se pode 

afirmar que, na atualidade, haja um único tratamento para os NT que combine tais 

qualidades – o qual deve ser individualizado11.  

 

Por muitos anos, o tratamento recomendado para tais nódulos foi a 

tireoidectomia. Segundo a American Thyroid Association,15 a cirurgia é recomendada 

para os NT benignos, em crescimento e monitoramento e maiores que 4 cm. Apesar 

disso, sabe-se que a morbidade cirúrgica é maior em indivíduos com bócios muito 

alargados13 e também quando a cirurgia é realizada por profissionais inexperientes2. 

Nesse sentido, a IPE vem sendo utilizada com bons resultados e menores efeitos 

adversos no tratamento desses nódulos – em comparação ao tratamento cirúrgico e 

àquele com supressão hormonal –, sendo já recomendada como primeira linha para 

tratamento de NT císticos com sintomas compressivos15. 

 

Desse modo, o presente estudo visa comparar o grau de redução dos NT tratados 

com NT não tratados de um mesmo individuo, num modelo ideal de comparação, visto 

que padrão genético e ambiental não serão fatores que diferenciarão o agente tratado do 

controle, um modelo até então não visto na literatura.  
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IV. METODOLOGIA 

 
IV.1. Método do estudo 

Estudo quase-experimental – uma vez que se trata de estudo de intervenção, 

porém por amostragem de conveniência e grupo controle não randomizado, em que, 

num mesmo indivíduo portador de bócio multinodular, um NT foi tratado e outro foi 

utilizado como controle. Questões éticas impediram que houvesse randomização, posto 

que se assim fosse feito, haveria de acontecer que um NT pequeno fosse sorteado para 

tratamento enquanto o NT maior ficasse como controle. Ou que um paciente com bócio 

multinodular tóxico, fosse sorteado tratar o nódulo frio e o nódulo quente fosse 

sorteado, com prejuízo evidente para o paciente. 

 

Esse tratamento foi realizado por escleroterapia via IPE, de modo a avaliar a 

efetividade dessa terapêutica na redução dos NT benignos. Tal avaliação foi feita a 

partir da comparação de variáveis referentes aos NT, bem como referentes ao paciente, 

em que este possuía mais de um NT, porém em que apenas um deles foi tratado com a 

IPE. O nódulo tratado pela IPE foi definido como NT dominante; isto é, foi tratado o 

NT de maior volume medido à USG. 

 

IV.2. Casuística  

Foram estudados 42 pacientes portadores de NT benignos (84 ao total), 

provenientes de demanda espontânea do Ambulatório de Endocrinologia do Hospital 

São Rafael e Serviço de Ultrassonografia do Hospital Universitário Professor Edgar 

Santos, entre 2 de maio de 2001 e 30 de agosto de 2017, os quais possuíam indicação de 

profissional de saúde para realização da IPE.  

 

Esses pacientes foram selecionados a partir dos critérios de inclusão adiante 

descritos, bem como seus NT foram diagnosticados pelos métodos também 

especificados. Quando os pacientes estavam em uso de hormônios tireoidianos com 

única finalidade de redução do volume de NT – já não recomendado pela American 

Thyroid Association15 –, a medicação foi suspensa. No caso de outras indicações – 

como hipotireoidismo –, esta foi mantida. A presença de irradiação para cabeça e 
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pescoço e o histórico de cirurgias anteriores na tireoide não modificaram os critérios de 

exclusão. 

 

IV.3. Avaliação clínica e laboratorial 

Os pacientes supracitados foram submetidos a exame clínico – a partir de 

anamnese e exame físico – e a exames laboratoriais de seguimento/acompanhamento de 

sua patologia de base. Desse modo, foram dosados hormônios tireoidianos séricos (T4 

livre), hormônio tireotrófico (TSH) ultrassensível e anticorpo antitireoperoxidase (anti-

TPO). 

 

IV.4. Critérios diagnósticos definidores 

 

I. Ultrassonografia (USG): foi usado aparelho de USG com Doppler, modelo SSD 

1700, da marca ALOKA, com transdutor de 7,5 MHz. O volume 

do NT foi calculado a partir da fórmula de volume de estruturas 

elipsoides, isto é, a partir da multiplicação de suas dimensões 

longitudinal, transversal e anteroposterior (AP) e, 

subsequentemente, pela constante p/616. Foi avaliado o grau de 

discordância entre os dois observadores da USG, que 

independentemente examinaram as tireoides dos pacientes 

estudados, sem que qualquer um dos dois soubesse o volume 

anterior do NT. Observou-se uma variação menor que 10% entre 

as suas medições14. Desse modo, o traçado ultrassonográfico 

permitiu a classificação dos NT em: (1) nódulos sólidos, (2) 

nódulos predominantemente sólidos – quando a cistificação do 

NT era menor que 50% de seu volume total –, (3) nódulos 

mistos – quando não se era possível dimensionar a cistificação, 

dispersa entre áreas sólidas –, (4) nódulos predominantemente 

císticos – quando tal cistificação ultrapassava 50% do volume 

total do NT –, e (5) nódulos císticos – cuja área sólida chegava a 

no máximo 10% do volume total do NT. 

 

II. Punção aspirativa por agulha fina (PAAF): a PAAF foi realizada – em cada paciente 

– em dois momentos, ambas guiadas por USG, de modo a 
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confirmar a benignidade do NT a partir do exame da segunda 

punção. Com o objetivo de só tratar NT benignos e conhecendo-

se o poder diagnóstico da PAAF-USG como em torno de 90% 

(primeira PAAF-USG) e do poder de uma segunda PAAF-USG 

(94-95%), optou-se por exigir a realização de duas avaliações 

desta natureza em cada paciente estudado. 

 

III. Cintilografia: foram realizadas cintilografias naqueles pacientes com sinais de 

tireoide hiperfuncionante, sobretudo clinicamente diagnosticado 

pela supressão de TSH. Os nódulos foram então classificados 

em “quentes”, “mornos” e “frios”, com base em sua maior, 

intermediária ou menor capacidade de incorporar iodo 

radioativo, respectivamente. 

 

IV. Etanol: foi utilizado etanol absoluto e estéril, produzido pela Central Paulista de 

Medicamentos, no estado de São Paulo, em ampolas de 2mL e 

usadas em seringas descartáveis de 5 e 10mL. 

 

IV.5. Critérios de seleção 

✓ Inclusão: 

1. Presença de bócio multinodular; 

2. NT > 2 cm na sua maior dimensão (pelo menos um dos 

nódulos); 

3. Presença de 2 ou 3 NT distribuídos de modo que cada 

NT esteja em um diferente lobo da glândula tireoide, ou 

presença de 2 nódulos em lobo direito ou lobo esquerdo, 

porém em terços diferentes e não adjacentes dos 

respectivos lobos;  

4. PAFF-USG de categoria Bethesda II; e 

5. Tratamento de apenas um NT, qual seja, o nódulo 

dominante ou nódulo “quente” à cintilografia. 

✓ Exclusão: 

1. Idade menor que 18 anos;  
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2. Presença de 3 ou mais NT em lobo esquerdo ou lobo 

direito ou de 2 ou mais NT em istmo da glândula 

tireoide; 

3. PAAF-USG NT com qualquer uma das categorias 

Bethesda, exceto a categoria II; e 

4. Não concordância em participar deste estudo. 

 

A fim de maximizar a observação independente dos NT, foram incluídos no 

estudo sujeitos portadores de bócio multinodular, cujos nódulos se apresentem em lobos 

diferentes ou em terços diferentes e não adjacentes do mesmo lobo; o que reduziria 

possíveis confusões quanto à distinção entre o NT tratado com escleroterapia e aquele 

não tratado. Dessa forma, foram excluídos do estudo indivíduos que possuíam mais de 2 

NT em cada lobo direito ou esquerdo ou mais de 1 nódulo em istmo, refletindo a 

possibilidade de acometimento apenas dos terços superior ou inferior (não adjacentes) 

dos lobos direito ou esquerdo da glândula tireoide. Quando os nódulos tratado e não 

tratado foram localizados em diferentes lobos da glândula, qualquer terço – superior, 

médio e inferior – do LE ou do LD foi considerado, uma vez que essa disposição de NT 

não causaria confusão aos pesquisadores em distinguir os nódulos tratado e não tratado 

para os seus seguimentos. Essa medida foi tomada com o objetivo de minimizar os 

efeitos causados pela impossibilidade de obtenção de grupo controle para o presente 

estudo, uma vez que o nódulo não tratado pode funcionar como um controle dos 

nódulos, caso a intervenção não tivesse ocorrido.  

 

A fim de uniformizar os resultados de análises das PAAF de tireoide, o National 

Cancer Institute (NCI) realizou a “Conferência sobre ‘o estado da arte’ da Punção 

Aspirativa por Agulha Fina da Tireoide do NCI”, em 2007, na região de Bethesda, 

Maryland, EUA. De tal reunião, surgiu o “Sistema de Bethesda para Reportar Citologia 

de Tireoide” (TBSRTC, sigla em inglês). A classificação, que considera o padrão 

conferido na PAAF, pode ser visualizada no Quadro 1.  

 
Quadro 1. Sistema de Bethesda, para reportar citologia de tireoide. 

NÚMERO NOME DA CATEGORIA 

I 
Amostra não diagnóstica ou insatisfatória 

• Somente fluido cístico 
• Espécime virtualmente acelular 



 
	

13 

Fonte: adaptado de Baloch17. 

IV.6. Variáveis pesquisadas 

1. Variáveis demográficas (gênero, idade); 

2. Tempo do diagnóstico; 

3. Volume e maior medida de NT em USG anterior ao contato com os 

pesquisadores; 

4. Efeitos adversos; 

5. Número de sessões de IPE realizadas; 

6. Duração total do tratamento; 

7. Número de NT; 

8. Localização dos NT; 

9. Classificação dos NT à cintilografia; 

10. Dosagens séricas de T4L e TSH anteriores ao tratamento; 

11. Volume inicial do NT não tratado; 

12. Maior medida inicial do NT não tratado; 

13. Volume final do NT não tratado; 

• Outros (sangue coletado, artefatos) 

II 

Benigno 
• Consistente com nódulo folicular benigno 
• Consistente com tireoidite linfocítica (Hashimoto) em contexto 

clínico adequado 
• Consistente com tireoidite granulomatosa 
• Outros 

III Atipia de significado indeterminado ou lesão folicular de significado 
indeterminada 

IV Neoplasia folicular ou suspeita de neoplasia folicular 
• Especificar se forma oncocítica (célula de Hürtle) 

V 

Suspeita de malignidade 
• Suspeita de carcinoma papilífero da tireoide 
• Suspeita de carcinoma medular da tireoide 
• Suspeita de carcinoma metastático 
• Suspeita de linfoma 

VI 

Maligno 
• Carcinoma papilífero da tireoide 
• Carcinoma pouco diferenciado 
• Carcinoma medular da tireoide 
• Carcinoma anaplásico 
• Carcinoma com características mistas 
• Malignidade metastática 
• Linfoma não Hodgkin 
• Outros 
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14. Maior medida final do NT não tratado; 

15. Volume inicial do NT tratado; 

16. Maior medida inicial do NT tratado; 

17. Volume final do NT tratado; e 

18. Maior medida final do NT tratado; 

 

A partir das variáveis acima, foram calculados:  

1. Grau de redução volumétrico do NT não tratado; 

2. Grau de redução da maior medida do NT não tratado; 

3. Grau de redução volumétrico do NT tratado; e 

4. Grau de redução da maior medida do NT tratado.  

 

O grau de redução dos NT a partir de seus volumes foi calculado da seguinte 

forma: 𝐺𝑟𝑎𝑢	𝑑𝑒	𝑟𝑒𝑑𝑢çã𝑜	 % = 100 − 011	2	34
35

, em que Vf corresponde ao volume 

final (posterior ao tratamento) do NT e Vi, ao seu volume inicial (anterior ao 

tratamento). O grau de redução dos NT a partir de suas maiores medidas (maiores 

diâmetros) foi calculado da seguinte forma: 𝐺𝑟𝑎𝑢	𝑑𝑒	𝑟𝑒𝑑𝑢çã𝑜	 % = 100 −
011	2	94

95
, em que Mf se refere à maior medida do respectivo nódulo anterior à IPE e 

Mi se refere a sua maior medida posterior à IPE. Os NT que apresentaram crescimento 

foram registrados com valores negativos (“redução negativa”). A fim de compreender 

melhor a relação do número de sessões de IPE com a redução dos NT, a variável 

“número de sessões” foi estratificada em “1 sessão”, “2 a 4 sessões” e “5 sessões ou 

mais”, possibilitando que tal variável pudesse ser comparada aos graus de redução dos 

nódulos tireoidianos.  

 

IV.7. Plano de análise estatística 

Utilizou-se análise descritiva dos dados demográficos, por média (ou mediana) 

da idade e proporção de gênero masculino/feminino. Os valores de TSH foram 

estratificados em três tercis: primeiro, segundo e terceiro tercis e identificaram-se 

hipertireoidismo e hipotireoidismo clínico e subclínico. 

 

A normalidade das distribuições de medidas foi atestada pelo teste Shapiro-Wilk. 

Nos casos em que a hipótese alternativa foi refutada, isto é, a distribuição foi 
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caracterizada como normal, procedeu-se à análise estatística a partir do teste t pareado, a 

fim de comparar duas distribuições de dados (como volume, maior diâmetro e graus de 

redução), referentes aos NT tratados comparados aos não tratados. Quando a hipótese 

alternativa do teste de normalidade não pode ser refutada, recorreu-se ao teste de 

Wilcoxon como alternativa ao teste t pareado. As variáveis com associação ao NT com 

p<0,05 foram consideradas estatisticamente significantes. Tais análises foram realizadas 

utilizando-se o software estatístico “R” versão “3.3.3.pkg”. 

 

IV.8. Considerações éticas, bioéticas e deontológicas  

Tal estudo está em consonância com a Resolução 466 de 12 de dezembro de 

2012 do Plenário do Conselho Nacional de Saúde, 240ª reunião ordinária. Não foram ou 

serão divulgados dados referentes à identificação dos indivíduos cujos prontuários 

foram analisados. Somente os componentes do grupo de pesquisa tiveram acesso às 

informações contidas no banco de dados. Os danos físicos inerentes à pesquisa são 

minimizados, uma vez que o procedimento de IPE foi realizado com fins de tratamento 

e não com o puro objetivo de realizar o presente estudo.  

 

Ademais, todos os pacientes foram informados a respeito dos benefícios, bem 

como dos possíveis riscos inerentes a tal estudo e ao procedimento per si, em noção 

completa da existência de outros tratamentos alternativos ao realizado (lobectomia ou 

tireoidectomia total, uso de iodo radioativo, bem como uso de levotiroxina). Dessa 

maneira, foram também informados sobre os objetivos e justificativas que permeiam tal 

projeto, bem como sobre a possibilidade de abandono do estudo sem qualquer prejuízo 

para o seguimento de sua terapêutica. Por fim, todos os sujeitos da pesquisa assinaram 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, TCLE (ANEXO 1). 

 

O presente estudo foi submetido e aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa 

(CEP) do Hospital São Rafael (Salvador, Bahia), dada a obtenção dos dados ter sido 

realizada nesta instituição. Pedido de autorização para utilização dos dados foi realizado 

à Direção do mesmo Hospital. O parecer Consubstanciado do referido Comitê encontra-

se no APÊNDICE 1 deste documento.  
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V. RESULTADOS 

 
Foram selecionados 42 dos 282 pacientes avaliados entre 2 de maio de 2001 e 30 

de agosto de 2017, que obedeceram aos critérios de inclusão e exclusão. Os dados 

clínicos referentes aos pacientes incluídos neste estudo encontram-se compilados na 

tabela 1. A idade média registrada foi de 46,5 anos, com desvio padrão de 15,43 e 

mediana de 45,5; a maior idade identificada foi de 83 anos, e a menor, 19 anos. O 

número de pacientes tratados identificados como pertencentes ao gênero masculino foi 

igual a 4, correspondendo a 9,52% do número total estudado; o número daqueles 

pertencentes ao gênero feminino foi de 38, correspondendo a 90,48% do total estudado.  

 

O nível de TSH médio encontrado no estudo equivale a 0,98, com desvio padrão 

de 0,81 e de T4L, 2,08, com desvio padrão de 3,79. Foram perdidos dados sobre TSH 

referentes a 8 (19,04%) pacientes e de T4L, referentes a 15 (35,71%) pacientes; todos os 

dados perdidos sobre TSH também se relacionaram a perdas na variável T4L. A partir 

da análise de tais dados, foi inferido que 26 pacientes (76,47%) apresentavam função 

tireoidiana normal, 3 (8,82%) apresentavam-se com hipertireoidismo e 5 (14,7%) com 

TSH supresso e T4L normal, indicando possíveis hipertireoidismos subclínicos.  

 

Quanto aos efeitos adversos, 10 pacientes (23,8%) relataram dor no momento da 

injeção, sendo esta classificada numa escala de 1 a 5, correspondendo a: dor muito fraca 

(1), dor fraca (2), dor moderada (3), dor forte (4) e dor insuportável (5). Um paciente 

relatou dor irradiada para o queixo e também um paciente se queixou de sentir sabor de 

álcool na boca. Ausência de efeitos adversos foi observada em 31 pacientes (73,8%).  

 

Ao total, 84 nódulos tireoidianos foram observados neste estudo. Desses, 17 

foram avaliados por cintilografia: 8 NT foram classificados com NT quentes (47,05%), 

9, como frios (52,94%). Foram realizadas em média 3,36 sessões de escleroterapia para 

cada paciente, com desvio padrão de 2,11 sessões. A mediana do número de sessões foi 

igual a 3 e o menor número correspondeu a uma sessão e, como máximo, foram 

realizadas 8 sessões.  
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Dos 84 NT estudados, 45 estavam localizados no lobo direito da glândula, 34, 

em seu lobo esquerdo e 5, no istmo. Quanto aos seus padrões ecográficos, 33 NT 

(39,3%) foram enquadrados como nódulos sólidos; 15 (17,8%), como nódulos 

predominantemente sólidos; 6 (7,1%) como nódulos predominantemente císticos; 16 

(19%) como nódulos císticos; e 8 (9,5%), como nódulos mistos. Nenhum nódulo 

tireoidiano predominantemente cístico foi encontrado no presente estudo. Foram 

encontradas 6 perdas quanto à classificação ecográfica dos nódulos observados.  

 

Tabela 1. Características clínicas dos pacientes submetidos à IPE.  

VARIÁVEIS MÉDIA ± DESVIO PADRÃO 

Idade (Anos) 

Gênero Masculino 

Gênero Feminino 

46,5 ± 15,43 

47,25 ± 23,26 

46,42 ± 15,35 

Gênero 

Masculino – N (%) 

Feminino – N (%) 

 

4 (9,52) 

38 (90,48) 

TSH (µUI/ml) 0,98 ± 0,81   

T4L (ng/dl) 2,08 ± 3,79  

Função tireoidiana 

Função normal – N (%) 

Hipertireoidismo – N (%) 

TSH supresso com T4L normal – N 

(%) 

 

26 (76,47) 

3 (8,82) 

5 (14,7) 

Efeitos Adversos 

Dor Grau 1 – N (%) 

Dor Grau 2 – N (%) 

Dor Grau 3 – N (%) 

Dor Grau 4 – N (%) 

Dor Grau 5 – N (%) 

Dor sem especificação – N (%) 

Ausência de efeitos adversos – N (%) 

Outros – N (%) 

 

0 

1 (2,4) 

0 

4 (9,6) 

1 (2,4) 

4  

31 (73,8) 

1 (2,4) 

Cintilografia  
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Nódulos Frios – N (%) 

Nódulos Quentes – N (%) 

9 (52,94) 

8 (47,05) 

Número de sessões 3,36 ± 2,11 

Duração do tratamento (Meses) 19,53 ± 19,62 

Localização dos NT 

LD – N (%) 

LE – N (%) 

Ismto – N (%)  

 

45 (53,6) 

34 (40,5) 

5 (5,9) 

Padrão ecográfico dos NT 

Sólidos – N (%) 

Predominantemente sólidos – N (%) 

Predominantemente císticos – N (%) 

Císticos – N (%) 

Mistos – N (%) 

 

33 (39,3) 

15 (17,8) 

6 (7,1) 

16 (19) 

8 (9,5) 

 

As características ecográficas e de localização contrastantes entre os nódulos 

tireoidianos tratados e os não tratados encontram-se na tabela 2. Dos 42 NT tratados, 6 

NT (14,3%) eram císticos, 4 (9,5%) eram predominantemente císticos, 17 (40,5%) eram 

sólidos, 8 (19%) eram predominantemente sólidos e 6 (14,3%), mistos; a classificação 

de um nódulo (2,4%) não foi contabilizada. Dos 42 NT não tratados, 10 (23,8%) eram 

císticos, 2 (4,8%) eram predominantemente císticos, 16 (38,1%) eram sólidos, 7 

(16,7%) eram predominantemente sólidos e 2 (4,8%) eram mistos; 5 nódulos (11,9%) 

não foram contabilizados. Vinte e seis nódulos tratados (61,7%) eram localizados no 

lobo direito da glândula tireoide, 15 (35,7%), no lobo esquerdo e um nódulo (2,4%) foi 

localizado no istmo. Já quanto aos nódulos não tratados, 19 (45,2%) foram localizados 

no lobo direito, 19 encontravam-se no lobo esquerdo e 4 (9,5%), no istmo.  

 

Dos 10 NT não tratados e císticos, 4 (40%) encontraram correspondência com 

NT tratados também císticos dentro da mesma glândula; 1 (10%) tinha como 

correspondente NT tratado sólido, 3 (30%), como mistos, um foi classificado como 

predominantemente cístico, e um não teve seu correspondente contabilizado quanto ao 

padrão ecográfico. Dentre os 16 NT não tratados e sólidos, 12 (75%) tinham como 

correspondente NT tratados sólidos, 2 (12,5%), como correspondentes 

predominantemente sólidos, 1 (6,3%), como NT misto e um, como predominantemente 



 
	

19 

cístico. Entre os 7 NT não tratados e predominantemente sólidos, 4 (57,1%) tiveram 

correspondência com NT tratado predominantemente sólido, 1 (14,3%), com NT tratado 

misto e 2 (28,6%), como NT tratados sólidos. Dentre os 2 NT não tratados e mistos, 1 

(50%) teve correspondência com NT tratado e misto, e um, com NT tratado cístico. Já 

os dois NT não tratados e predominantemente císticos encontraram, na mesma glândula, 

NT tratados correspondentes predominantemente císticos, indicando concordância de 

100% entre suas ecotexturas.   

 

Tabela 2. Características dos NT tratados versus NT não tratados. 

VARIÁVEIS NT 
TRATADOS 

NT NÃO 
TRATADOS 

Padrão ecográfico dos NT 

Sólidos – N (%) 

Predominantemente sólidos – N 

(%) 

Predominantemente císticos – N 

(%) 

Císticos – N (%) 

Mistos – N (%) 

 

17 (40,5) 

8 (19) 

4 (9,5) 

6 (14,3) 

6 (14,3) 

 

16 (38,1) 

7 (16,7) 

2 (4,8) 

10 (23,8) 

2 (4,8) 

Localização dos NT 

LD – N (%) 

LE – N (%) 

Ismto – N (%) 

 

26 (61,7) 

15 (35,7) 

1 (2,4) 

 

19 (45,2) 

19 (45,2) 

4 (9,5) 

 

Os dados referentes aos volumes e maiores diâmetros dos nódulos tireoidianos 

tratados pela IPE podem ser visualizados na tabela 3. Anteriormente ao tratamento, os 

NT dominantes (que foram tratados) tinham em média 9,68 cm3, com desvio padrão de 

11,9 e mediana igual a 5,93. Já referente aos seus maiores diâmetros, os NT dominantes 

correspondiam a em média 3,36 cm, com desvio padrão de 1,67, e mediana igual a 3,14. 

Após o tratamento ter sido completado, os NT correspondiam em média a 2,15 cm3, 

com desvio padrão de 2,65 e mediana equivalente a 1,1. Quanto aos seus maiores 

diâmetros, após o tratamento, os NT possuíam em média 1,79 cm, com desvio padrão 

de 0,94 e mediana igual a 1,71. Utilizando o teste de Wilcoxon, foram comparados os 

volumes dos NT dominantes aos seus volumes após o tratamento, obteve-se diferença 



 
	

20 

estatisticamente significante (p = 0,0001236). A mesma comparação, feita com 

referência para o maio diâmetro, também mostrou diferença estatística significante (p = 

0,0001762). 

 

Tabela 3. Índices métricos dos NT tratados pela IPE. 

NT TRATADOS ANTERIOR AO 
TRATAMENTO 

POSTERIOR 
AO 

TRATAMENTO 
p-VALOR 

Volume em cm3 (média ± 
desvio padrão) (n = 40) 

9,68 ± 11,9 2,15 ± 2,65 <0,001 

Maior diâmetro em cm 
(média ± desvio padrão) 

(n = 40) 
3,36 ± 1,67 1,79 ± 0,94 <0,001 

 

Os índices referentes às medidas dos NT não tratados são compilados na tabela 

4. Anteriormente à observação, tais NT apresentavam em média 0,59 cm3, com desvio 

padrão de 0,79 e mediana de 0,29 cm3; e 1,13 cm de maior diâmetro em média, com 

desvio padrão equivalente a 0,67 e mediana, a 0,95. Após suas respectivas observações, 

tais nódulos exibiram volume em média de 1,44 cm3, com desvio padrão de 2,35 e 

mediana igual a 0,5 cm3. Em relação às maiores medidas, exibiram média, desvio 

padrão e mediana, iguais a, respectivamente 1,5 cm, 1,05 e 1,18. A análise estatística 

realizada pelo teste de Wilcoxon demonstrou semelhança estatística entre os seus 

volumes (p = 0,1458), bem como quando suas maiores medidas foram comparadas (p = 

0,1479).  

 

Tabela 4. Índices métricos dos NT não tratados. 

NT NÃO TRATADOS ANTERIOR AO 
TRATAMENTO 

POSTERIOR AO 
TRATAMENTO 

p-
VALOR 

Volume em cm3 (média ± 
desvio padrão) (n = 37) 

0,59 ± 0,79 1,44 ± 2,35 >0,05 

Maior diâmetro em cm 
(média ± desvio padrão) 

(n = 39) 
1,13 ± 0,67 1,5 ± 1,05 >0,05 

 
Os graus de redução dos NT tratados e não tratados, exibidos em forma de 

porcentagem são demonstrados na tabela 5. Em termos de volume, os NT tratados 

reduziram em média 65,92%, com desvio padrão de 33,04 e mediana equivalente a 

74,1. Quando analisamos sua maior medida, tais NT reduziram em média 39,98%, com 
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desvio padrão equivalente a 29,84 e mediana de 36,4. Já os NT não tratados, cresceram, 

em termos volumétricos, 406,01% (com taxa de redução média igual a -406,01%), com 

desvio padrão de 1437,88 e mediana igual a -72,3%. Ao se analisarem suas maiores 

medidas, esses nódulos cresceram em média 52,18% (taxa de redução média 

equivalente a -52,18%), com desvio padrão de 138,62 e mediana igual a -14,28%. À 

análise estatística pelo teste Wilcoxon, a comparação entre os graus de redução do NT 

tratados versus NT não tratados demonstrou diferença estatisticamente significante 

quando foram observadas suas maiores medidas (p = 0,00017), bem como quando se 

observaram os seus volumes (p = 0,0000009).  

 

Tabela 5. Graus de redução (%) dos NT tratados e não tratados em relação ao volume e 

ao maior diâmetro. 

VARIÁVEIS NT TRATADOS 
(MÉDIA ± DP)  

NT NÃO 
TRATADOS 

(MÉDIA ± DP) 

p-
VALOR 

Grau de redução (%) 
(volume) 

N = 37 

65,92 ± 33,04 

N = 37 

-406,01 ± 1437,88 
<0,001 

Grau de redução (%) 
(maior diâmetro) 

N = 39 

39,98 ± 29,84 

N = 39 

-52,18 ± 138,62 
<0,001 

 

O percentual de redução médio atingido pelos NT tratados com cada 

estratificação de número de sessões de IPE pode ser visualizada no gráfico 1. 
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Os percentuais de redução média dos NT tratados distribuídos por cada padrão 

ecográfico de NT se encontram no gráfico 2 e no gráfico 3.  
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VI. DISCUSSÃO 

 

Consoante a critérios de “cura” anteriormente definidos como redução maior ou 

igual a 50% do volume dos NT,16 o presente estudo conseguiu atingir uma taxa de cura 

de 69,23%, tendo 27 NT tratados atingido uma taxa de redução ≥ 50%, comparável à 

taxa de 78,6% encontrada por Alcântara-Jones et al.14  

 

Este estudo demonstrou uma taxa de redução média dos NT tratados de 65,9% 

quando foram analisados seus volumes, o que se encontra dentro do esperado quando 

analisamos a literatura com estudos semelhantes10,14,18-23. Ademais, foi encontrado um 

grau de crescimento médio de 406% entre aqueles nódulos que não foram tratados, 

apenas observados. Apesar disso, não houve diferença estatisticamente significante 

entre os seus volumes anteriormente e após o período de observação, ao contrário do 

que ocorreu com os nódulos tratados (p<0,001). 

 

 Em estudo experimental24 com 49 pacientes e grupo controle formado por 

aqueles que recusaram o tratamento com IPE – e foram seguidos com tratamento 

conservador –, foi encontrada taxa de redução volumétrica de 78,2% entre os NT 

tratados, com diferença estatisticamente significante entre os volumes pré e pós-

intervenção. Nessa mesma publicação,24 os pacientes do grupo controle não 

apresentaram nódulos com diferença estatística de volume no período observado, 

fenômeno também observado no presente estudo.  

 

O modelo adotado neste estudo, em que compara o NT que sofreu intervenção 

com um nódulo que ficou em observação, é ideal posto que o fator genético, ambiental 

que geralmente não podem ser excluídos nos estudos de comparação (tratamento de 

doenças envolvendo caso e controle), aqui foram neutralizados por quanto se trata da 

mesma pessoa. 

 

Características adicionais sobre estudos de objetivos semelhantes podem ser 

apreciadas na Tabela 6.  
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Tabela 6. Características das publicações mais recentes sobre IPE. 

VARIÁVEIS 

Autores/ano de 
publicação Tipo de estudo 

Número de 
pacientes 
tratados 

Idade 
média 

Número 
médio de 
sessões 

Taxa de 
redução 

volumétrica 
do NT (%) 

Ferreira et al., 
201624 

Quase-
experimental 36 40,4 2,9 78,2 

Solymosi et al., 
201523 

Quase-
experimental 13 32 2,9 54,1 

Perez et al., 201410 Quase-
experimental 120 48,2 2,8 60,4 

Kim et al., 201222 Quase-
experimental 209 47,7 Não consta 80,1 

Raggiunti et al., 
200921 

Quase-
experimental 110 42,1 5,3 93 

Kanotra et al., 
200820 

Quase-
experimental 40 42,8 1,5 70 

Sung et al., 200819 Quase-
experimental 9 56,4 1,1 95,2 

Alcântara-Jones 
et al., 200618 Quase-

experimental 30 44,3 1,7 74 

Alcântara-Jones 
et al., 200614 Quase-

experimental 77 44,8 1,6 59,2 

Presente estudo Quase-
experimental 42 46,5 3,4 65,9 

 

Em busca recente por dados na literatura, não foi encontrado estudo com 

metodologia semelhante à deste, no qual foram selecionados apenas pacientes cuja 

comparação de nódulos na mesma glândula pudesse ser realizada – nódulo não tratado 

constituiu “grupo controle”. Apesar disso, não foi possível haver randomização entre os 

nódulos tratados e não tratados, uma vez que o tratamento deve ser realizado sempre 

prezando o bem-estar e conforto do paciente, o que significa, nesse contexto, tratar o 

NT de maior volume/diâmetro. Acreditamos ser essa limitação ética o motivo da 

escassez de mais trabalhos com metodologia que compare os graus de redução de NT, o 

que também constituiu limitação do presente estudo. 
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Quanto aos dados demográficos, este estudo apresentou uma descrição de 

indivíduos em meia-idade – média de 46,5 anos –, com maior número de mulheres 

(90,5% contra 9,5% de homens). Tais dados se encontram em consonância com os 

dados encontrados em outros trabalhos14,18-25 e podem ser devido às características da 

doença na população, como indicado por um estudo que analisou o perfil dos pacientes 

submetidos à PAAF7. É mais comum em indivíduos do sexo feminino e sua prevalência 

cresce com a idade, a cerca de 0,08% por ano,1 começando no início da vida adulta. Tal 

fato justifica uma média de idade em torno dos 40-50 anos. Semelhança com dados da 

literatura também foi observada em relação aos níveis de TSH,24 os quais totalizaram 

uma média de 0,98µUI/ml, dentro dos limites comumente adotados por laboratórios 

especializados. Tal observação pode ser explicada pela maior prevalência de NT não 

funcionantes na população geral (90%), em relação aos hiperfuncionantes26. 

 

Neste estudo, foram analisados os graus de redução dos NT estratificados para 

sua respectiva ecogenicidade. Como resultado, encontraram-se percentuais de redução 

maiores para os NT císticos e predominantemente císticos do que o encontrado para 

aqueles sólidos, predominantemente sólidos e mistos. Os cistos e os NT com 

predomínio de material cístico reduziram em média 95% e 89%, respectivamente; e os 

NT sólidos, com predomínio de material sólido e mistos, 67%, 61% e 59%, 

respectivamente. Porém, em trabalho realizado por Lee & Ahn25 com 654 pacientes 

tratados por IPE – dos quais 198 possuíam NT sólidos, 432, cistos complexos e 24, NT 

autônomos –, o grau de redução dos NT sólidos foi maior que aquele dos NT císticos 

(75,1% versus 73,2%). Já em estudo realizado por Alcântara-Jones et al.,14 analisando-

se 84 NT tratados (10 císticos, 18 predominantemente císticos e 34 sólidos), o grau de 

redução encontrado para os NT com cistificação foi notadamente superior àqueles de 

conteúdo sólido (91% e 71% para os císticos e predominantemente císticos, 

respectivamente versus 37,3% para os sólidos).  

 

De acordo com os dados encontrados pelo estudo supracitado, bem como pelo 

presente estudo, Ferreira et al.,24 analisando 36 NT (13 císticos, 8 predominantemente 

císticos e 15 sólidos), encontraram graus de redução superiores para os NT com maior 

grau de cistificação: 80%, 85% e 74%, respectivamente. Com graus de redução menores 

que os de outros autores, Perez et al.10 também encontraram uma predileção por uma 

redução maior de NT císticos e predominantemente císticos do que de NT sólidos (66%, 
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63% e 53%, respectivamente, foram as taxas de redução calculadas). Já Raggiunti et 

al.,21 ao analisar somente NT císticos e predominantemente císticos tratados por IPE, 

obtiveram um grau de redução de 93% do volume de nódulos seguidos por 7 anos após 

tratamento, dado este compatível com o encontrado no presente estudo. Enquanto isso, 

trabalhos que analisaram exclusivamente cistos e/ou pseudocistos18,20 encontraram 

graus de redução maiores ou iguais a 70%. Tais achados podem sugerir que a ablação 

de NT por etanol seja mais eficaz em NT císticos, ou quanto maior for a sua 

cistificação, dado previamente descrito por Alcântara-Jones et al.14, bem como por Kim 

et al.22. Postula-se que tal fato se deva à uma maior infiltração/difusão do etanol nos NT 

císticos em comparação aos sólidos, nos quais a difusão do álcool é mais 

dificultosa14,19,24. Outros estudos realizados sobre o assunto indicam que a quantidade 

de líquido aspirada anteriormente à ablação também podem ser responsáveis pela maior 

redução dos NT císticos19,24.  

 

Quanto aos efeitos adversos, a maioria dos pacientes observados no presente 

estudo não apresentaram qualquer queixa. Dentre aqueles que a apresentaram, o sintoma 

mais comum foi dor graus 4 – o que corresponde a 57,1% destes. Em estudo realizado 

por Alcântara-Jones et al.,18 o efeito adverso mais relatado foi de dor (55.9%), 

sobretudo de intensidade leve à moderada, devido à introdução da agulha. Este dado 

também foi encontrado por outros estudos sobre o tema10,19,22,24,25. Neste estudo, não 

foram encontradas complicações como paralisia de corda vocal; edema e hematoma 

locais; odinofagia; e febre, já descritas na literatura para este procedimento10,14,20,23-25. 

Apesar disso, nenhuma publicação demonstrou frequência maior que 1% para tais 

complicações10,20,24,25. Sensação de queimação local e desconforto foram os sintomas 

mais presentes em outros estudos14,20. Já quanto às suas possíveis indicações, Solymosi 

et al.23 conseguiram demostrar que a IPE é segura durante a gravidez, fato este que não 

ocorre para o tratamento com hormônio supressivo ou para o tratamento cirúrgico, o 

qual requer anestesia geral25.  

 

Em estudo realizado por Ferreira et al.24, comparando desfechos atingidos com 

tratamento por IPE àqueles obtidos por tratamento conservador (utilizando-se 

levotiroxina em doses supressoras), os graus de redução dos NT tratados com 

alcoolização diferiram significativamente dos obtidos por tratamento conservador 

(p>0,001). Na atualidade, a ablação por radiofrequência tem sido usada para tratamento 
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desses nódulos. Seu mecanismo de ação se baseia na necrose de coagulação tecidual 

induzida por calor, além das alterações fibróticas consequentes27. Hamidi et al.28, em 

estudo retrospectivo com 14 pacientes portadores de NT predominantemente sólidos na 

Mayo Clinic submetidos à RFA, obtiveram uma taxa de redução média de 44,6% num 

período de 8,6 meses de follow-up. Este estudo demonstrou uma taxa de redução de 

61,9% para NT com a mesma característica ecográfica, pouco favorável à IPE, devido 

ao maior componente sólido. Tal estudo28, porém, apresenta algumas limitações, como 

o pequeno número de pacientes estudados, bem como a metodologia retrospectiva. Já 

em estudo realizado na Coreia do Sul, por Jung et al.29, com 345 NT tratados por RFA – 

sendo 89,8% destes predominantemente sólidos –, a taxa de redução média de tais NT 

após 12 meses de seguimento chegou a 80,3%. Este dado é compatível ao encontrado 

por Dobnig et al.30, ao estudar 154 NT num acompanhamento de 12 meses (82%). 

Apesar dos resultados animadores, mais estudos devem ser feitos para determinar a real 

efetividade desse método, dado o seu alto custo no Brasil.  

 

A escleroalcoolização do NT se mostra efetiva na redução de NT, por ser bem 

tolerada pelo paciente, livre de complicações e custo-efetiva.	  
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VII. CONCLUSÃO 
 

1. A IPE é um método seguro e eficaz na redução de NT; 

2. A ablação por etanol é um método comprovadamente capaz de reduzir 

significativamente o volume e a maior medida de NT; 

3. O tratamento por IPE mostrou-se notadamente superior à observação 

simples dos NT, para qualquer padrão ecográfico; 

4. A cistificação dos NT está associada a uma melhor resposta de redução 

volumétrica pela ablação por etanol; 

5. A IPE se configura como um excelente método para o tratamento de NT 

císticos e predominantemente císticos; 

6. Alternativamente à cirurgia, a IPE pode ser usada no tratamento de NT 

sólidos e predominantemente sólidos com relativa eficácia; e 

7. Mais estudos precisam ser realizados para comprovar ou refutar a 

eficácia da escleroalcoolização no tratamento de NT sólidos e 

predominantemente sólidos com novas metodologias comparativas.	  
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VIII. SUMMARY 
 
Therapeutic value of ethanol ablation in thyroid nodules reduction: quasi-
experimental study. 
Introduction: Thyroid nodules are a very common condition in the world population 
and concern patients who are carriers of these malignancies, whose conventional 
treatment is thyroidectomy. In addition, benign thyroid nodules can also cause 
discomfort, compressive syndromes of cervical structures (trachea, laryngeal nerve and 
blood vessels), as well as aesthetic impairment, being promoters of impaired quality of 
life. In order to reduce them, or even make them disappear, some treatments can be 
instituted – among these there is the Percutaneous Ethanol Injection (PEI), which has 
been used effectively for this purpose. Aims: The present study aims to analyze the 
effectiveness of percutaneous ethanol injection in the treatment of benign thyroid 
nodules. Materials and Methods: 42 patients – who had 84 thyroid nodules – with at 
least 2 thyroid nodules located in different lobes of the thyroid gland were evaluated in 
order to better distinguish between treated and untreated nodules in the ultrasound 
examination process. In order to perform this analysis, treated nodules were compared 
to untreated nodules in the same gland in which the treated nodule was said to be 
predominant, i.e. of larger volume, or "warm nodule", when it was found – regardless of 
its volume. The treatment was performed by only one of the researchers, in order to 
standardize the data found. The present study was approved by the Research Ethics 
Committee of the University Hospital Professor Edgar Santos and Hospital São Rafael 
(HSR) in 2001 and 2003, respectively, and was renewed by the HSR's Research Ethics 
Committee on April 13, 2018. Results: An average reduction rate of treated thyroid 
nodules of 65.92% was found, while untreated thyroid nodules increased, on average, 
406%. The comparison between the degrees of reduction of treated thyroid nodules with 
untreated thyroid nodules showed a statistically significant difference (p <0.001). There 
was greater variation of the nodule’s volume as the greater its cistification. Discussion: 
The data found in the present study corresponds to those found in the literature, which 
support the PEI technique as effective in the treatment of benign thyroid nodules, 
especially the cystic ones. When compared to other techniques for the treatment of 
thyroid nodules, scleroalcoholization has still been shown to be a good method, but 
more studies need to be performed, especially for comparison with the radiofrequency 
ablation technique.  
 
Key-words: Thyroid Nodules; Nodular Goiter; Ethanol; Ablation Techniques; Clinical 
Trial. 
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APÊNDICE 1 
 

Título: “Eficácia da alcoolização na redução dos nódulos tireoidianos” 
 
“Você está sendo convidado (a) a participar de um estudo de pesquisa. Antes de decidir, 

é importante que entenda o por que a pesquisa está sendo realizada e o que ela envolve. 

Por favor, dedique um tempo para ler cuidadosamente as informações seguintes e 

discutir isso com os seus familiares, amigos e seu médico. Pergunte-nos, se houver 

qualquer coisa que não está clara, ou se você precisar de mais informações. Utilize o 

tempo que for necessário para decidir se deseja participar do estudo”. 

Eu_________________________________________ Registro _____________, 

fui encaminhado (a) pelo Doutor (a) ___________________, meu médico-assistente, a 

procurar a Dra. Daysi Maria de Alcântara Jones com indicação de me submeter a uma 

forma de tratamento de nódulos tireoidianos, conhecida por esclerose ou alcoolização 

de nódulo tireoidiano. 

Fui informado dos possíveis problemas que um nódulo na tireoide pode 

ocasionar: mesmo quando já se afastou a possibilidade de malignidade, o nódulo pode 

produzir excesso da função tireoidiana, que causa mal-estar, aceleração do coração, 

perda de peso e fraqueza. Um nódulo também pode crescer bastante e comprimir o 

pescoço, causando dificuldade para respirar e para engolir. O abaulamento da região do 

pescoço é outro aspecto que pode ser indesejável ao paciente. 

Sou portador de nódulo na tireoide e fui informado pela Dra. Daysi sobre as 

opções convencionais de tratamento (cirurgia, uso de hormônio tireoidiano, uso de iodo 

radioativo). Tive conhecimento que muitas pessoas passam muitos anos com nódulos na 

tireoide sem que isso lhes cause transtornos. Voluntariamente aceitei participar de um 

projeto de pesquisa para verificar a eficiência de uma nova forma de tratamento para 

redução do (s) nódulo (s). 
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Para tanto, deverei me submeter a uma coleta de sangue para dosagens 

hormonais, fazer uma ultrassonografia (USG) da tireoide e me submeter a dois exames 

de punção aspirativa da tireoide com agulha fina guiada (PAAF) pela ultrassonografia. 

Obtendo resultados negativos para malignidade, poderei, se assim desejar, me submeter 

à esclerose ou alcoolização do nódulo tireoidiano. 

Estou consciente que esse procedimento se refere a uma forma de tratamento de 

nódulos tireoidianos ainda muito pouco conhecida em nosso país. Já é bastante utilizada 

em vários países da Europa com bons resultados, mas, em nosso meio, não se conhece 

se ele é superior aos demais métodos para redução dos nódulos. Farei parte de um grupo 

selecionado de pessoas que se submeterá a esse exame e depois os meus dados serão 

publicados como “Eficácia do tratamento de nódulos tireoidianos através da injeção 

percutânea de etanol”. 

Tive conhecimento de que o procedimento é executado de modo muito similar 

ao de uma punção aspirativa da tireoide guiada pela ultrassonografia e será realizada no 

ambulatório sem anestesia, geral ou local, e suas complicações são mínimas. 

Permanecerei deitado (a) em decúbito dorsal sobre uma maca, com extensão máxima do 

pescoço, e, após a limpeza do local (antissepsia), será introduzida na pele, em direção 

ao nódulo, uma agulha fina conectada a uma seringa contendo etanol (comumente 

referido como “álcool”) absoluto e estéril. Dor no local da injeção é frequentemente 

referida, mas geralmente ela cessa ou reduz de intensidade quando a injeção é 

interrompida. Na experiência da Dra. Daysi, 42% queixam-se de dor leve, 14%, de dor 

moderada e 9%, de dor intensa. Calor e inchaço no local (4,8%) são também referidos, 

mas não tem sido necessário o uso de anti-inflamatórios. Rouquidão pode aparecer em 

alguns casos (<5%), mas frequentemente desaparece com alguns dias. Fibrose local é 
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uma complicação possível, mas que não vem sendo observada nem em dados da 

literatura nem na experiência da pesquisadora. 

Deverei retornar para reavaliação em duas semanas e poderei me submeter a 

várias sessões da injeção do etanol, a depender do tamanho do nódulo e da minha 

disposição em continuar com o tratamento. Em geral, são necessárias duas sessões de 

alcoolização para cada cm³ de volume do nódulo. 

Após seis meses deverei retornar para realizar exames laboratoriais e de imagem 

(USG) a fim de avaliar o resultado do tratamento (índice de redução do volume do 

nódulo).  

Fui informada que esse tratamento comumente não impõe qualquer restrição às 

atividades habituais do paciente além dos trinta minutos (em média) gastos em cada 

sessão de alcoolização. E ainda, que ele não compromete a realização de uma cirurgia 

da tireoide, no futuro, se essa se fizer necessária. 

Obtive da Dra. Daysi a garantia de que todos os dados pertencentes à minha 

participação nesse estudo, serão documentados e mantidos em segredo pelo grupo de 

pesquisa, e eu não serei identificado publicamente. 

Por ser a minha participação totalmente voluntária, poderei desistir do estudo a 

qualquer momento sem que isso resulte em nenhuma penalidade ou perda dos 

benefícios que posso adquirir dessa instituição. 

Se eu tiver alguma dúvida em relação ao estudo, ou quiser relatar alguma queixa 

(sintoma) que surgir após o tratamento, poderei entrar em contato com Dra. Daysi Jones 

pelo número (71) 3235-1071 (consultório). 

OBS 1.: O tratamento convencional para redução dos nódulos tireoidianos pode 

produzir (nos casos mais favoráveis) uma redução de 20 a 30%. Entre os pacientes já 

tratados pela Dra. Daysi, utilizando apenas uma ou duas sessões de alcoolização, houve 
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redução de 53% (em média) do volume inicial dos nódulos e 20% dos nódulos 

desapareceram.  

OBS 2.: para se submeter à PAAF, bem como às sessões de esclerose, o 

paciente que estiver usando ácido acetil salicílico (AAS) ou outra droga anticoagulante, 

deverá suspendê-la por um período de dez dias antes da intervenção e levar a última 

USG. 

OBS 3.: o projeto de pesquisa acima referido foi aprovado pelo Comitê de Ética 

em Pesquisa do Hospital Rafael em 19 de março de 2003 e pelo Comitê de Ética em 

Pesquisa do Hospital Universitário Professor Edgar Santos em 14 de fevereiro de 2003. 

Lido e entendido, concordo com a realização do tratamento. 

 

Salvador (BA), _____ de _______________ de 2017. 

 

____________________________                            __________________________ 
        Paciente ou responsável              Médico Pesquisador 
 

Endereço: ______________________________________________________________ 

Telefone: ______________________________________________________________ 
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APÊNDICE 2 
 

 
 

FICHA CLÍNICA 

ESCLEROSE DE NÓDULOS TIREOIDIANOS 

Nº DA SÉRIE DATA 

REGISTRO 

 
NOME HOSPITAL 

IDADE SEXO 
 

 M      
F 

COR PROFISSÃO 

ENDEREÇO TEL 

 

QP/HMA 

DATA DO DIAGNÓSTICO FENÔMENOS COMPRESSIVOS: 
 

 TOSSE           ROUQUIDÃO          DISFAGIA              DISFONIA              ENGASGO             
DOR  
 
 

VELOCIDADE DE CRESCIMENTO USO DE MEDICAÇÕES 

DOENÇAS ASSOCIADAS 

SINTOMAS DE DISFUNÇÃO TIREOIDIANA 
 
 

SURGIMENTO DE NÓDULOS ASSOCIA-SE À: 
 

      PUBERDADE        GRAVIDEZ           MENOPAUSA 

AM: CÂNCER DA TIREÓIDE NA FAMÍLIA                        SIM          NÃO         NÃO SABE 

         IRRADIAÇÃO DA CABEÇA/PESCOÇO                                           SIM          NÃO         NÃO SABE 
 TA PR PESO ALTURA 

EXAME FÍSICO 

TIREOIDE:    AUMENTADA          VOLUME NORMAL           DIMINUIDA 

SUPERFÍCIE ___________________________________________________  CONSISTÊNCIA _____________________________________________________      MOBILIDADE ____________________________________________________ 

NÓDULOS: N.º TOTAL ______________________________________   LINFONODOS _________________________________________________________  MERGULHANTE:     
 SIM     NÃO 

DIMENSÕES _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
DOSAGENS HORMONAIS:  DATA _________________________________    LABORATÓRIO ____________________________________________________________________________________________________________________   

T3 _________________________ (VR) _______________________              T4 ___________________________________ (VR) _______________________                       TSH _______________________ (VR) _______________________ 
AAT _______________________ (VR) _______________________              ANTI TPO _________________________ (VR) _______________________ 

TIREOGLOBULINA: DATA _______________________              VALOR ____________________________________________________________        VALORES DE REFERÊNCIA ____________________________________ 
 

USG INICIAL: DATA ____________________________________________          
 

LOCAL: _________________________________________________________________ 
 

N.º DE NÓDULOS: _________________________________________________ 

 

 

 

 

NÓDULO DIMENSÃO VOLUME ECOGENICIDADE VOLUME 
TIREOIDE 

1 
    

LD - 

2 
    

LE - 

3 
    

I - 

4 
   

 

VOL. 
TOTAL - 5 

    

TEXTURA - 
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TABELA ECOGENICIDADE: 
1 - CÍSTICO       2 - PRED/ CÍSTICO        3 - PRED/ SÓLIDO        4 –SÓLIDO 

 

CINTILOGRAFIA 
 

DATA: 

ESPIROMETRIA 
 
DATA: 

RX DE TORAX 
 
DATA: 

RNM 
 
DATA: 

1ª PAAF - LOCAL 
 
DATA: 

2ª PAAF - LOCAL 
 
DATA: 

 

DOPPLER 
 
 
 
 
 
LARINGOSCOPIA R 49.1 COM GRAVAÇÃO DE VOZ 
 

 

ESCLEROSE 1ª SEÇÃO: DATA __________________________          
 

 

N.º DE NÓDULOS: _________________________________________________ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NÓDULO DIMENSÃO VOLUME ECOGENICIDADE VOLUME 
INJETADO 

1 
    

2 
    

3 
    

4 
    

5 
    

 

COMPLICAÇÕES:  DOR              TOSSE            
DISFONIA          

                                       DOR:   0   -   1   -   2   -   3   -   4   -   5  
 

TABELA ECOGENICIDADE: 
1 - CÍSTICO       2 - PRED/ CÍSTICO        3 - PRED/ SÓLIDO        4 –SÓLIDO 

 

 

ESCLEROSE 2ª SEÇÃO: DATA __________________________          
 

LOCAL: _________________________________________________________________ 

 

N.º DE NÓDULOS: _________________________________________________ 

 
 

 

NÓDULO DIMENSÃO VOLUME ECOGENICIDADE VOLUME 
INJETAD

O 

1 
    

2 
    

3 
    

4 
    

5 
    

 

COMPLICAÇÕES:  DOR              TOSSE            
DISFONIA          

                                       DOR:   0   -   1   -   2   -   3   -   4   -   5  
 

TABELA ECOGENICIDADE: 
1 - CÍSTICO       2 - PRED/ CÍSTICO        3 - PRED/ SÓLIDO        4 –SÓLIDO 

  

USG FINAL: DATA: ______________________________________________          
 

LOCAL: _________________________________________________________________ 

 

NÓDULO DIMENSÃO VOLUME ECOGENICIDADE VOLUME 
TIREOID

E 

1 
    

LD - 

Cópia 105-MED 
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N.º DE NÓDULOS: _________________________________________________ 

 

DOSE TOTAL INJETADA:________________________________________ 

 

2 
    

LE - 

3 
    

I - 

4 
   

 

VOL. 
TOTAL - 5 

    

TEXTUR
A - 

 

COMPLICAÇÕES:  DOR              TOSSE            
DISFONIA          

                                       DOR:   0   -   1   -   2   -   3   -   4   -   5  
 

TABELA ECOGENICIDADE: 
1 - CÍSTICO       2 - PRED/ CÍSTICO        3 - PRED/ SÓLIDO        4 –SÓLIDO 

 

DOSE TOTAL INJETADA VOLUME FINAL TIREOIDE CINTILOGRAFIA 2 

DOSAGENS HORMONAIS E PESQUISA DE AUTOANTICORPOS APÓS        MESES 
 
DATA ___________________________________                        LABORATÓRIO __________________________________________________________________________________________________________________________________________                        

 
T3 _____________________________ (VR) _______________________                T4 _____________________________ (VR) _______________________                TSH _____________________________ (VR) _______________________ 

 
AAT ___________________________ (VR) _______________________     ANTI TPO _____________________________ (VR) ________________________      TIREOGLOBULINA ________________ (VR) _______________________ 

 
ESPIROMETRIA 
 
 
 
DATA: 

RX DE TORAX 
 
 
 
DATA: 

RNM 
 
 
 
DATA: 

 

 
 
 
 
 

 
 

FICHA COMPLEMENTAR 

ESCLEROSE DE NÓDULOS TIREOIDIANOS 

N.º DA SÉRIE 

REGISTRO 

 
NOME 
 

 

ESCLEROSE      SEÇÃO: DATA ________________________          
 

LOCAL: _________________________________________________________________ 
 

N.º DE NÓDULOS: _________________________________________________ 

 

 

 

 

NÓDULO DIMENSÃO VOLUME ECOGENICIDADE VOLUME INJETADO 

1 
    

2 
    

3 
    

4 
   

 

5 
    

TABELA ECOGENICIDADE: 
1 - CÍSTICO       2 - PRED/ CÍSTICO        3 - PRED/ SÓLIDO        4 –SÓLIDO 
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ANEXO 1 

HOSPITAL SÃO
RAFAEL/MONTE TABOR-BA

PARECER CONSUBSTANCIADO DO CEP

Pesquisador:

Título da Pesquisa:

Instituição Proponente:

Versão:
CAAE:

Valor terapêutico da escleroalcoolização na redução de nódulos tireoidianos benignos:
estudo quase-experimental

DAYSI MARIA DE ALCÂNTARA JONES

Hospital São Rafael/Monte Tabor-BA

2
79914017.2.0000.0048

Área Temática:

DADOS DO PROJETO DE PESQUISA

Número do Parecer: 2.597.674

DADOS DO PARECER

Trata-se da resposta às pendencias do Projeto de Pesquisa acima citado, as quais foram avaliadas e
cumprem na integra a solicitação.

Apresentação do Projeto:

Exercício da excelência e das BPC na proteção aos participantes de um Estudo "quase experimental".
Objetivo da Pesquisa:

Minimizar os riscos e maximizar os benefícios.
Avaliação dos Riscos e Benefícios:

Trata-se de uma pesquisa de relevância e portanto o parecer inicial teve um olhar critico positivo sobre
metodologia e casuística sinalizando algumas correções as quais foram resolvidas.

Comentários e Considerações sobre a Pesquisa:

adequados e consistentes com as normas em vigor.
Considerações sobre os Termos de apresentação obrigatória:

Divulgação a toda comunidade envolvida.
Recomendações:

N/A
Conclusões ou Pendências e Lista de Inadequações:

Financiamento PróprioPatrocinador Principal:

41.256-900

(71)3281-6484 E-mail: cep@hsr.com.br

Endereço:
Bairro: CEP:

Telefone:

Av. São Rafael 2152, 6º andar
São Marcos

UF: Município:BA SALVADOR
Fax: (71)3281-6855

Página 01 de  03
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HOSPITAL SÃO
RAFAEL/MONTE TABOR-BA

Continuação do Parecer: 2.597.674

O Colegiado aprova o parecer do Relator.
Considerações Finais a critério do CEP:

Este parecer foi elaborado baseado nos documentos abaixo relacionados:
Tipo Documento Arquivo Postagem Autor Situação

Informações Básicas
do Projeto

PB_INFORMAÇÕES_BÁSICAS_DO_P
ROJETO_1014276.pdf

06/12/2017
22:29:41

Aceito

Projeto Detalhado /
Brochura
Investigador

IPE_Encaminhar2.docx 06/12/2017
22:29:20

LUCAS MOURA
BASTOS BORGES

Aceito

Outros TermoDeCompromissoCustos.pdf 24/10/2017
22:13:28

LUCAS MOURA
BASTOS BORGES

Aceito

Outros DeclaracaoDoOrientador.pdf 24/10/2017
22:12:22

LUCAS MOURA
BASTOS BORGES

Aceito

Outros CurriculoLattesOrientadora.pdf 24/10/2017
22:11:55

LUCAS MOURA
BASTOS BORGES

Aceito

Outros CurriculoLattesPesquisador.pdf 24/10/2017
22:11:34

LUCAS MOURA
BASTOS BORGES

Aceito

Outros TermoDeCompromissoProntuario.jpeg 24/10/2017
22:11:08

LUCAS MOURA
BASTOS BORGES

Aceito

Declaração de
Pesquisadores

DeclaracaoDoPesquisador.jpeg 24/10/2017
22:09:48

LUCAS MOURA
BASTOS BORGES

Aceito

Outros FichaDeCadastramento.pdf 18/10/2017
12:03:13

LUCAS MOURA
BASTOS BORGES

Aceito

TCLE / Termos de
Assentimento /
Justificativa de
Ausência

TCLE.pdf 18/10/2017
11:55:18

LUCAS MOURA
BASTOS BORGES

Aceito

Folha de Rosto FolhaDeRosto.pdf 18/10/2017
11:54:49

LUCAS MOURA
BASTOS BORGES

Aceito

Situação do Parecer:
Aprovado
Necessita Apreciação da CONEP:
Não

41.256-900

(71)3281-6484 E-mail: cep@hsr.com.br

Endereço:
Bairro: CEP:

Telefone:

Av. São Rafael 2152, 6º andar
São Marcos

UF: Município:BA SALVADOR
Fax: (71)3281-6855

Página 02 de  03
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HOSPITAL SÃO
RAFAEL/MONTE TABOR-BA

Continuação do Parecer: 2.597.674

SALVADOR, 13 de Abril de 2018

Regina Maria Pereira Oliveira
(Coordenador)

Assinado por:

41.256-900

(71)3281-6484 E-mail: cep@hsr.com.br

Endereço:
Bairro: CEP:

Telefone:

Av. São Rafael 2152, 6º andar
São Marcos

UF: Município:BA SALVADOR
Fax: (71)3281-6855

Página 03 de  03


