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Resumo 

A ultrassonografia é o método de imagem mais usado na estratificação de 

nódulos tireoidianos e a hipoecogenicidade é um dos achados fundamentais para 

esse fim. O ACR-TIRADS, que é um dos sistemas empregados nessa 
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estratificação, divide a hipoecogenicidade em hipoecogenicidade e 

hipoecogenicidade marcada. No entanto, diante de diferentes padrões de 

hipoecogenicidade notados, em estudo prévio, propusemos a gradação da 

hipoecogenicidade em três categorias, leve, moderada e marcada. Foi observada 

uma associação significativamente maior com malignidade nos nódulos com 

hipoecogenicidade moderada e marcada quando comparadas à 

hipoecogenicidade leve. O objetivo do presente estudo foi determinar se a 

gradação de hipoecogenicidade pode aprimorar a estratificação de risco dos 

nódulos tireoidianos e influenciar o ACR TI-RADS, pela recategorização da 

hipoecogenicidade leve igual a iso-hiperecogenicidade. Para isso, foram incluídos 

2574 nódulos submetidos à punção aspirativa por agulha fina, classificados pelo 

sistema Bethesda. Ademais, uma subanálise foi realizada com o propósito de 

avaliar o impacto da gradação da hipoecogenicidade no nódulo sólido hipoecoico, 

ACR TI-RADS 4. Em nossos resultados, a hipoecogenicidade leve apresentou 

menor associação com a malignidade (p=0,01), comparada aos demais graus de 

hipoecogenicidade, na amostra global. Ao aplicarmos a recategorização no ACR 

TI-RADS houve mudança definida pela migração de tumores malignos hipoecoicos 

do ACR TI-RADS 4 para ACR TI-RADS 3. Ademais, os nódulos sólidos levemente 

hipoecoicos não tiveram associação com malignidade, na subanálise. Em síntese, 

a gradação da hipoecogenicidade redefiniu o risco de malignidade, considerando-

se os resultados, que indicam que a hipoecogenicidade leve tem comportamento 

biológico próprio, próxima da benignidade, mas com menor potencial maligno, 

influenciando diretamente o nódulo sólido levemente hipoecoico. Logo, propõe-se, 

a inclusão do nódulo sólido levemente hipoecoico na subcategoria ACR TI-RADS 

4A, com menor risco, que pode melhorar o desempenho diagnóstico do ACR TI-

RADS e reduzir as punções desnecessárias. 

Abstract 

Ultrasonography is the most used imaging method in the stratification of 

thyroid nodules and hypoechogenicity is one of the fundamental features for this 

purpose. ACR-TIRADS, which is one of the systems used in this stratification, 

divides hypoechogenicity into hypoechogenicity and marked hypoechogenicity. 

However, given to different hypoechogenicity patterns noted, in a previous study, 

degree of hypoechogenicity in three categories, mild, moderate, and marked, was 
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proposed. Significantly greater relation to malignancy was observed in moderate 

and marked hypoechoic nodules when it compared to mild hypoechoic ones. The 

aim of the study is to determine whether the degree of hypoechogenicity can 

improve the risk stratification of thyroid nodules and influence the ACR TI-RADS, by 

recategorization of mild hypoechogenicity equal to iso-hyperechogenicity. For this, 

2574 nodules submitted to fine needle aspiration were enrolled, classified by the 

Bethesda system. In addition, a sub-analysis was performed to assess the impact 

of the degree of hypoechogenicity in solid hypoechoic nodules, ACR TI-RADS4. In 

our results, mild hypoechogenicity was less related to malignancy (p = 0.01), 

compared to the other degrees of hypoechogenicity, in the overall sample. After 

applying recategorization on ACR TI-RADS, there was a change defined by 

migration of hypoechoic malignant tumors from ACR TI-RADS 4 to ACR TI-RADS 

3. Furthermore, mildly hypoechoic solid nodules (ACR TI-RADS 4) were not related 

to malignancy, in the sub-analysis. In summary, the degree of hypoechogenicity 

influenced risk of malignancy, considering the results, which suggest that mild 

hypoechogenicity has its own biological behavior, close to benignity, but, with minor 

malignant potential, directly affecting the mild hypoechoic solid nodule. Therefore, it 

is proposed that the inclusion of the mildly hypoechoic solid nodule in the 

subcategory ACR TI-RADS 4A, with lower risk, can improve the diagnostic 

performance of ACR TI-RADS and reduce needless punctures.  
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1. INTRODUÇÃO E OBJETIVOS 

 

1.1. Introdução 

A doença nodular da tireoide (DNT) é comum na prática clínica e a 

ultrassonografia (US) em larga escala é um dos principais determinantes na detecção 

precoce de nódulos tireoidianos (NTs) e do câncer de tireoide (CT), especialmente ao 

se considerar os NTs não palpáveis (1,27,36,66,74,80). 

A US é o método de imagem de escolha na estratificação do risco de 

malignidade (ER) e na seleção de NTs que serão submetidos à punção aspirativa por 

agulha fina (PAAF) (5,27,29,36,80). A ER é determinada pela presença de achados, 

tais como a natureza ou composição sólida, hipoecogenicidade, presença de 

microcalcificações, margem irregular e diâmetro anteroposterior maior que a largura 

(“taller-than-wide”), bem como, a extensão extratireoidiana 

(21,22,31,36,39,40,52,53,70,72,73,82,99,100). Um desses achados base, que 

merece destaque, é a hipoecogenicidade, a qual tem sido avaliada em diferentes 

graus por alguns autores (22,59). O nosso grupo classificou a hipoecogenicidade em 

três graus: (1) leve; (2) moderada e (3) marcada (21,22), tendo sido observada maior 

associação com malignidade já a partir da hipoecogenicidade moderada (21,22). Mais 

recentemente, Lee e cols. (59) usaram a mesma estratificação da hipoecogenicidade 

e demonstraram que os NTs levemente hipoecoicos têm risco significativamente 

menor para CT. 

Vários sistemas de ER foram criados na última década, dentre eles o sistema 

do American College of Radiology (ACR), ACR TI-RADS (90). Atualmente o ACR-

TIRADS divide este achado em hipoecogenicidade e hipoecogenicidade marcada. No 

entanto, o pilar de todos os sistemas de ER da categoria de intermediária suspeição 

é o nódulo sólido hipoecoico. Pelo ACR TI-RADS, estes NTs são classificados como 

ACR TI-RADS 4 (TR4), sendo sugerida a PAAF quando maiores que 1,5cm.  
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Desta forma, ainda há uma grande lacuna na literatura no que tange ao papel 

da gradação da hipoecogenicidade na ER, e, o quanto ela poderia auxiliar no 

diagnóstico e principalmente na exclusão de malignidade, reduzindo o número de 

PAAFs desnecessárias. 

 

1.2. Objetivos 

▪ Determinar se a gradação da hipoecogenicidade pode aprimorar a 

estratificação de risco de nódulos da tireoide e se a hipoecogenicidade leve 

apresenta menor associação com malignidade, podendo ou não, ser 

comparável à iso-hiperecogenicidade.  

▪ Avaliar o impacto da gradação da hipoecogenicidade no ACR TI-RADS, 

mediante a recategorização da hipoecogenicidade leve igual à iso-

hiperecogenicidade. 

▪ Avaliar o impacto dessa mudança no ACR TI-RADS 4, com a consequente 

recategorização do nódulo sólido levemente hipoecoico como nódulo de baixa 

suspeição (ACR TI-RADS 3). 
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2. REVISÃO DA LITERATURA 

 

2.1. Epidemiologia e fatores de risco do nódulo da tireoide 

A DNT é uma entidade comum na prática clínica e se tornou um problema de 

saúde mundial nas duas últimas décadas. Nota-se uma verdadeira epidemia de NTs, 

principalmente, daqueles não palpáveis, ainda que milimétricos, denominados de 

incidentalomas, muito em decorrência do uso indiscriminado da US (20,26,74). Além 

disso, eles também têm sido detectados pelo uso de outros exames de imagem, como 

ressonância magnética e tomografia computadorizada, Doppler scan das carótidas, e 

o PET scan, contribuindo também para o aumento da sua incidência (20,36). Por 

último, o excesso de exames de rotina e a cultura do rastreamento de tumores são 

fatores que também impactam na detecção de NTs (20,74). Destaque, porém, para o 

fato de que essas práticas não são recomendadas para o câncer de tireoide (CT), 

sendo até mesmo contraindicadas, na população em geral, pelas principais entidades 

endocrinológicas, como a Atualização do Consenso Brasileiro sobre Nódulo 

Tireoidiano e Câncer Diferenciado de Tireoide (80) e o Guidelines da American 

Thyroid Association (ATA2015) (36). 

Contudo, a vasta maioria dos NTs é benigna e é composta pela hiperplasia 

nodular (HN) (5,7,33,46,69,87). Antes da era da US a DNT era representada 

clinicamente por NTs confirmados pela palpação, o que ocorre em cerca de 4% da 

população. Mais prevalente em mulheres, a HN era representada clinicamente pelo 

bócio nodular (BN) (84). Já, com o uso da US a prevalência de DNT é de mais de 65% 

(20,25,26,89). Além de serem achados comuns em autópsias (8,20,26,35). 

O câncer em geral, é o principal problema global de saúde da atualidade e uma 

das principais causas de morte precoce (menores de 70 anos) (1). O envelhecimento 

e o crescimento da população são fatores causais, bem como o desenvolvimento 

socioeconômico (42,63). Nesse cenário, houve também aumento da incidência do CT 

(36,42,63,74) e cerca de 5-15% dos NTs diagnosticados são CT (36). A US e os 

demais fatores supracitados contribuem com o aumento exponencial da sua 
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incidência, ainda que um aumento real também seja sugerido (11,42,64,74,80). A 

previsão para 2021 é de 44.280 casos novos e 2.200 mortes por CT nos Estados 

Unidos (2). No Brasil, a região sudeste é a mais afetada pela doença e a cada ano 

mais de 1800 casos novos em homens e mais de 11000 casos novos em mulheres 

serão diagnosticados em todo o território, segundo a Estimativa 2020 de Câncer no 

Brasil do Instituto Nacional do Câncer José de Alencar Gomes da Silva (42). Apesar 

da excessiva detecção, a taxa de mortalidade do CT se mantém estável 

(2,11,17,42,62). O CT é mais prevalente em mulheres (42). A obesidade, tabagismo, 

exposições hormonais e poluentes ambientais também podem estar envolvidos (42). 

O aumento do risco de CT frente à detecção de um nódulo está associado à história 

familiar de CT em parente de primeiro grau, tratamento prévio com radiação cervical 

na infância e adolescência, dieta pobre em iodo, diagnóstico prévio de CT tratado com 

tireoidectomia parcial e síndromes familiares (Cowden; Pendren, Werner, complexo 

de Carney, polipose adenomatosa familiar, neoplasia endócrina múltipla tipo 2 e 

carcinoma medular familiar) (36,42,80). Sinais clínicos como massa volumosa, com 

crescimento rápido, rouquidão, disfagia ou tosse, NTs endurecidos ou aderidos a 

planos profundos à palpação e a presença de linfonodomegalia palpável também 

corroboram com o diagnóstico (36,80). NTs incidentalmente detectados com captação 

local no PET scan com 18F-FDG, em pacientes oncológicos, podem estar associados 

ao aumento do risco (36). 

Os carcinomas diferenciados da tireoide representam mais de 90% dos CT, são 

derivados das células foliculares e apresem baixo potencial de risco de morte 

(17,36,80). Estes são constituídos pelo carcinoma papilífero (CPT), o carcinoma 

folicular (CFT) e o de células de Hürthle (36,42). O CPT é o mais frequente, em torno 

de 90%, e dentro deste espectro incluímos o microcarcinoma (≤ 1 cm), detectado 

frequentemente à US de rotina (36,42,74). O CPT se apresenta frequentemente como 

nódulo sólido. As calcificações são frequentes, bem como a invasão capsular e a 

multicentricidade (5,36,48,49,80). Embora de natureza indolente, a disseminação 

linfonodal pode ocorrer em torno de 20-50% dos pacientes (36,38). Já as metástases 

à distância são incomuns (36). O CFT é o segundo CT mais frequente. Diferentemente 

do CPT, a presença de calcificação é rara, tem margem regular e cápsula (36,47). A 
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disseminação é hematogênica, com mais frequência para fígado, pulmões e ossos. 

No entanto o diagnóstico é histopatológico, através de cirurgia, já que é necessária a 

identificação de invasão capsular ou vascular para diferenciá-lo do adenoma de 

tireoide (36,46,69,80). 

Algumas reclassificações foram introduzidas nos últimos anos. O tumor de 

células de Hürthle/oncocíticas/oxifílicas foi considerado diferente do CFT, devido à 

peculiar biologia, perfil genético e clínico diferentes (47). O diagnóstico também é 

histopatológico semelhante ao CFT. Por fim, temos a da neoplasia folicular de tireoide 

não invasiva com alterações nucleares papilar símile (NIFTP), a qual é considerada 

categoria limítrofe, com questionável potencial maligno, mas com prognóstico mais 

favorável, devido ao seu comportamento menos agressivo (16,44). Esta, em 

particular, gerou mudanças relevantes nos critérios diagnósticos em patologia 

(16,44,47).  

O carcinoma medular, os carcinomas poucos diferenciados, o linfoma e as 

metástases são somente cerca de 3-10% dos CT (36). O carcinoma medular é 

originado de células parafoliculares produtoras de calcitonina, que é marcador sérico 

valioso utilizado no diagnóstico e seguimento dos pacientes acometidos (36,80). A 

forma esporádica é mais comum que a forma familiar, podendo estar relacionado à 

neoplasia endócrina múltipla do tipo 2a ou 2b (36). Uma lesão sólida, geralmente 

arredondada e com calcificações é frequente (36,80). Os carcinomas pouco 

diferenciados são mais frequentes a partir da sétima década de vida, tem crescimento 

rápido, pode estar associado à necrose, e é mais agressivo que os carcinomas 

diferenciados da tireoide (36). Já o carcinoma anaplásico é extremamente agressivo 

e o mais letal (36,38). O linfoma pode ser focal ou difuso, se apresentam como massa 

cervical de crescimento rápido e pode estar relacionado à tireoidite linfocítica crônica 

ou de Hashimoto (97). E por fim, as metástases são extremamente raras, 

apresentando-se como comprometimento tardio de doença primária de sítios como 

pele (melanoma), mama e rim (carcinoma) (36). 
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2.2. Princípios básicos da ultrassonografia aplicados à tireoide 

A US é o método de imagem que utiliza ondas sonoras. Essas ondas são 

emitidas por cristais, que se localizam dentro dos transdutores, os quais entram em 

contato com a superfície a ser estudada, interposta por uma camada de gel, com 

intuito de melhor propagar o som. Esses cristais transformam sinais elétricos em 

ondas mecânicas e vice-versa. A imagem US é criada através da reflexão desses 

feixes sonoros (ondas) pelos tecidos, que varia de acordo com a densidade do tecido 

(figura 1) (34).  

 

  

A B 
 

Figura 1. Esquema de emissão do feixe sonoro pelo transdutor. Exemplificando a reflexão do feixe 

sonoro ao encontrar o nódulo no interior da tireoide. Fonte: autor 
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Tecidos têm impedância acústica (resistência à passagem do som) diferentes. 

Quanto maior a impedância maior a refletividade das ondas, que é comum nos tecidos 

sólidos. Já no meio líquido, as ondas sonoras atravessam com maior facilidade e, 

portanto, não haverá praticamente reflexão. Adicionalmente, a quantidade de feixes 

refletidos dependerá da angulação do transdutor, feixes que refletem em ângulo reto, 

produzem imagem de melhor qualidade, ao contrário dos demais feixes (9,34). A 

figura 2 mostra um esquema da produção da imagem na US. 

 

 

  

Figura 2. Esquema da produção da imagem na US. Reflexão do feixe sonoro pelo transdutor. Imagem 

da esquerda. Feixe insidindo em ângulo reto, mostrando o retorno ao transdutor com intensidade 

semelhante (setas azuis). Imagem da direita, o feixe insidindo obliquamente (seta maior e contínua 

vermelha) e o feixe retornando ao transdutor com intensidade reduzida (seta vermelha menor 

tracejada). Fonte: autor. 
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O tecido normal da glândula tireoide é constituído principalmente por células 

epiteliais foliculares e coloides, que levam a maior quantidade de feixes refletidos pela 

interface entre os folículos e o coloide, captada pelos cristais, e, por conseguinte, 

gerando um parênquima mais brilhante. Quanto mais feixes refletidos em ângulo reto 

mais brilhante (clara) será a estrutura à US. Em tecidos macrofoliculares essa reflexão 

é maior, assim, esses NTs serão mais brilhantes. O inverso ocorre nos tecidos 

microfoliculares, que serão menos brilhantes e, portanto, mais escuros (9,13). É o que 

vemos nas doenças autoimunes, como na tireoidite de Hashimoto ou na doença de 

Graves, nas quais, a redução da quantidade de células foliculares e coloide, gera um 

parênquima mais escuro de forma difusa ou segmentar (9,13,51,56). A figura 3 

exemplifica a diferença do brilho da glândula com o parênquima normal e o 

parênquima doente, em comparação ao brilho da musculatura pré-tireoidiana (MPT), 

os músculos esterno-hioideo e esterno-tireoideo. Na figura 3A, glândula normal, o 

parênquima é mais claro que a MPT. Nas figuras 3-B e 3-C o parênquima está mais 

escuro do que o parênquima glandular da figura 3-A, e mais escuro que a MPT.  
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Figura 3. Exemplos da diferença do brilho de uma glândula com o parênquima normal e o 

parênquima doente. Planos longitudinais. (A) Lobo tireoidiano normal, mais claro. (B) Lobo tireoidiano 

mais escuro. Tireoidite de Hashimoto. (C) Lobo tireoidiano volumoso e mais escuro. Doença de Graves. 

As setas comparam o brilho ou claridade do parênquima glandular com o da MPT. Fonte: autor. 
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2.3. Gradação da hipoecogenicidade 

 A ecogenicidade é uma característica da US que corresponde ao grau de 

claridade ou brilho observados no nódulo, na lesão ou no parênquima do órgão. Na 

figura 4 observa-se uma escala de cinza, do branco ao negro, representando a 

gradação da ecogenicidade.  

 

Classicamente a ecogenicidade é caracterizada pela comparação da 

ecogenicidade da parte sólida do NT com a ecogenicidade do parênquima do órgão 

ou tecido, no caso a glândula tireoide. É dividida classicamente em: (1) 

hiperecogenicidade, quando o NT é mais ecogênico (claro ou brilhante) que o 

parênquima; (2) isoecogenicidade; quando o nódulo é tão ecogênico quanto o 

parênquima; (3) hipoecogenicidade, quando o nódulo é menos ecogênico (menos 

claro) que o parênquima; e (4) anecogenicidade; quando o nódulo é negro (sem 

ecogenicidade ou brilho), geralmente associada à natureza cística ou a líquido 

(10,24,27,39,72). A figura 5 apresenta um esquema ilustrativo de NTs em relação à 

ecogenicidade. Em seguida, são exemplificados esses tipos de NTs à US na figura 6. 

 

 

1 

 
2 

 

2 

 

3 

 

3 

 

3 

 
3 

 

3 

 

3 

 

3 

 

4 

 

Figura 4 – Esquema de escala de cinza. Representação da ecogenicidade: (1) hiperecogenicidade; 

(2) isoecogenicidade; (3) hipoecogenicidade; (4) anecogenicidade. Fonte: autor. 
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Figura 5. Esquema ilustrativo ultrassonográfico da tireoide apresentando nódulos em relação à 

sua ecogenicidade. Compara-se a ecogenicidade dos NTs com a do parênquima tireoidiano: (1) 

hiperecoico (> parênquima); (2) isoecoico (= parênquima); (3) hipoecoico (< parênquima). (4) Anecoico 

(sem ecogenicidade ou brilho). Fonte: autor. 

Traqueia 

1 3 2 4 

Figura 6. Exemplos de nódulos em relação à ecogenicidade. Planos longitudinais. Compara-se a 

ecogenicidade dos NTs com a do parênquima tireoidiano à US.: (A) hiperecoico (> parênquima); (B) 

isoecoico (= parênquima); (C) hipoecoico (< parênquima). Fonte: autor. 
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A hipoecogenicidade sem qualquer gradação em trabalhos anteriores era 

característica associada à malignidade, de alta sensibilidade e baixa especificidade 

(7,9,12,27,72,88). Kim e cols. (50) compararam a ecogenicidade do nódulo com a 

ecogenicidade da MPT e denominaram que o grau de ecogenicidade < MPT, quer 

dizer, mais escuro que a MPT, como "hipoecogenicidade marcada", também chamada 

de acentuada, forte ou marcante. Este achado determinou aumento da especificidade 

da hipoecogenicidade, apesar da baixa sensibilidade, 94,3% e 26,5% 

respectivamente. Vários autores constataram posteriormente que a 

hipoecogenicidade marcada é forte preditor de malignidade 

(29,52,53,61,67,68,81,82,86,98,90). Vale ressaltar que no escore de risco de 

malignidade criado por Kwak e cols. (53), a hipoecogenicidade marcada teve risco três 

vezes maior do que o risco das microcalcificações.   

No entanto, observam-se algumas variações na gradação da 

hipoecogenicidade, em particular na definição da hipoecogenicidade marcada. Moon 

e cols. (68) definiram a hipoecogenicidade marcada como a ecogenicidade 

“comparável ou relativa” à MPT. Lee e cols. (61) definiram como a ecogenicidade 

similar ou menor que a da MPT e obtiveram especificidade de 98%. Enfim, Anderson 

e cols. (3) propuseram uma gradação da hipoecogenicidade em três categorias: leve, 

moderada ou muito hipoecogênica, porém, relacionada ao parênquima tireoidiano.  

As mais recentes classificações (29,30,31,82,90,99,100) dividem a 

hipoecogenicidade em: (1) hipoecogenicidade ou hipoecogenicidade leve 

(ecogenicidade < parênquima); e (2) marcada. Inclusive esta categorização também 

é adotada pelo mais recente TI-RADS, o chinês (99,100). Em comum também nessas 

classificações, é o risco maior de malignidade da hipoecogenicidade marcada 

comparado com o risco da hipoecogenicidade leve. 

O nosso grupo estratificou a hipoecogenicidade em três graus: (1) leve 

(ecogenicidade < parênquima > MPT); (2) moderada (ecogenicidade = MPT) e (3) 

marcada (ecogenicidade < MPT) (21,22) Exemplos do NTs levemente, 

moderadamente e marcadamente hipoecoicos à US são mostrados nas figuras 7 

(esquema) e 8 (US). Quando se compara a ecogenicidade entre os NTs das imagens 
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8-B e 8-C parecem similares, no entanto, ao se comparar a ecogenicidade de cada 

NT com a MPT percebe-se que o NT da imagem 8-B é bem mais claro que a MPT.  

 

 

  

Figura 7. Esquema de nódulos hipoecoicos, com os diferentes graus, comparando-os com a 

ecogenicidade da MPT. Plano axial. (1) levemente hipoecoico; (2) moderadamente hipoecoico e (3) 

marcadamente hipoecoico. A MPT (setas rosas). Fonte autor. Esquema MPT (setas azuis): Fonte: 

www.kenhub.com. 

 

Figura 8. Imagens de nódulos hipoecoicos, com os diferentes graus, comparando-os com a 

ecogenicidade da MPT, à US. Planos longitudinais: (A) compara-se a ecogenicidade do parênquima 

com a da MPT; (B) nódulo levemente hipoecoico; (C) moderadamente hipoecoico e (4) marcadamente 

hipoecoico. MPT (setas brancas). Fonte autor.   
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A natureza e a ecogenicidade são as duas características primárias na ER de 

NTs. Em particular, a solidez (ser sólido) e a hipoecogenicidade juntas estão mais 

relacionadas aos tumores malignos, conforme reportado por estudos mais recentes 

(31,59,70,91,85,86,96).  

Foi demonstrado previamente pelo nosso grupo (21) que NTs hiperecoicos 

(95%) e isoecoicos (98%) foram mais frequentemente associados à benignidade. 

Concomitantemente, a hipoecogenicidade leve (79,2%%) teve percentual maior em 

relação à benignidade, comparada à hipoecogenicidade moderada (52,0%) e marcada 

(41,7%). A totalidade dos NTs císticos (100% líquido) e predominantemente císticos 

(parte líquida > 50%) foi benigna, enquanto os predominantemente sólidos (parte 

líquida <50% e parte sólida <10%), mistos (± 50% parte líquida e sólida) e sólidos 

(inteiramente sólidos ou parte líquida ≤ 10%) tiveram percentuais de 97,1%; 93,2% e 

71,9% respectivamente. O gráfico 1 mostra a relação da gradação da 

hipoecogenicidade e da composição com a benignidade. 

 

Gráfico 1. A gradação da hipoecogenicidade e a composição de NTs em relação à benignidade. 

Fonte: Uma nova proposta para Thyroid Imaging Reporting and Data System (TI-RADS) Correlação 

entre Achados Ultrassonográficos e o Sistema de Classificação Citológica Bethesda. 
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A variação interobservador é fator conhecido dentro da US e pode influenciar a 

análise da US (14,58,75,76). Alta concordância foi referida por Wienke e cols. (92) 

quando se trata da composição ou natureza. Em relação à ecogenicidade, Park e cols. 

(75) relataram fraca concordância. Alguns fatores técnicos, como má aplicação 

técnica pelo operador e mesmo a própria interpretação do operador em casos 

limítrofes, podem gerar variações relevantes ocasionando substancial impacto na 

determinação da ecogenicidade. Adicionalmente, a falta de treinamento adequado 

pode ser causa também de fraca concordância entre observadores de diferentes 

centros, como recentemente reportada por Persichetti e cols. (76). Por outro lado, 

séries também recentes mostram aumento na concordância e no poder de predizer 

malignidade da ecogenicidade quando graduamos a hipoecogenicidade conforme a 

ecogenicidade do parênquima e da MPT (30,59).  

 

2.4. Hiperplasia nodular e Ultrassonografia 

A HN é a principal causa de NTs, e se manifesta clinicamente pelo BN. A 

dimensões dos NTs podem variar de milímetros a centímetros (> 10 cm). A taxa de 

crescimento usualmente é lenta e está relacionada à multinodularidade (25). A 

presença de variável quantidade de líquido, frequentemente representada pelo 

coloide, é comum, além da presença de conteúdo hemático, em especial 

hemossiderina, em menor frequência (69). Embora o BN possa se apresentar como 

nódulo único usualmente é multinodular e de tamanho variado (88). É comum terem 

margens mal delimitadas por conta da ausência total ou parcial de cápsula (22,36,87). 

Por ser habitualmente constituída por tecidos macrofoliculares, com variável 

quantidade de células epiteliais e considerável quantidade de coloide, o padrão na US 

dos NTs hiperplásicos é a iso-hiperecogenicidade (5,7,25,46,61,87). Por vezes, com 

calcificações concomitantes, um risco maior na US é atribuído ao nódulo, levando 

muitos NTs benignos a serem biopsiados (49,87). A figura 9 retrata o padrão clássico 

da HN representada pelo BN. 
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Outro padrão de HN, que é visto com relativa frequência; é o padrão hipoecoico. 

Mais prevalente nos NTs mistos, mas não raro nos NTs sólidos, em particular no 

contexto do bócio multinodular. Adicionalmente, a presença de calcificações ou de 

focos hiperecoicos (brilhantes) indeterminados em nódulo hipoecoico, aumentam 

mais ainda o risco na US do nódulo ser CT (5,22,27,49,53,54,67,68). Em particular, o 

termo focos hiperecoicos indeterminados é fruto da dúvida entre calcificações ou 

cristais coloides, e no contexto de nódulo hipoecoico o risco na US é inerente, ainda 

sendo coloide e de natureza benigna (22,27,29,81). Assim NTs coloides podem ser 

hipoecoicos e até mesmo moderadamente ou marcadamente hipoecoicos. Figura 10, 

exemplifica, nódulos mistos hipoecoicos da nossa amostra de HN. 

Figura 9. Padrão clássico da HN. Plano longitudinal. Lobo tireoidiano de volume aumentado, 

apresentando nódulos sólidos (setas), isoecoicos, mal delimitados e agrupados. Alguns deles com 

diminutos focos císticos internos. Fonte autor.  
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2.5. Câncer de tireoide e Ultrassonografia 

Os carcinomas diferenciados da tireoide são tumores malignos originados da 

diferenciação de células foliculares. Por ser o mais prevalente, o CPT é peça-chave 

nesse estudo (36,80). Aos cortes patológicos, ele se apresenta com margem irregular 

ou infiltrante, mas pode ser bem delimitado e até encapsulado. As calcificações são 

comuns com ou sem áreas de fibrose. Aspecto granular e até mesmo papilar é visto 

na superfície de corte (11,49,51).  

Dentre as principais características identificadas no espécimen do CPT, estão: 

(1) Arranjo papilar: são células epiteliais cuboides, uniformes e bem diferenciadas, que 

revestem uma haste fibrovascular central. Assim, nota-se um aspecto arboriforme. 

Essas papilas são mais complexas e o centro fibrovascular mais denso, quando 

comparadas com as papilas hiperplásicas (não neoplásicas). (2) Núcleos claros ou 

com aspecto de vidro fosco: Estes achados são determinados pela dispersão da 

Figura 10. Padrão hipoecoico da hiperplasia nodular. Figuras à esquerda. Nódulo 

predominantemente sólido, moderadamente hipoecoico, com margem lobulada; TR4. Inferiormente o 

detalhamento da estrutura interna. A seta mostra o artefato em cauda de cometa, comum no coloide. 

Nas figuras da direita, mostram nódulos predominantemente sólidos, de vários tamanhos, mesmo os 

milimétricos < 5 mm (setas brancas). Fonte autor. 

 
Figura 19. Padrão hipoecoico da HN. Figuras à esquerda. NT predominantemente sólido, 

moderadamente hipoecoico, com uma margem lobulada; TR4. Inferiormente o detalhamento da 

estrutura interna. A seta amarela mostra com o artefato em cauda de cometa, comum no coloide. Nas 

figuras da direita, mostram nódulos predominantemente sólidos, de vários tamanhos, mesmo os 

milimétricos < 5 mm (setas brancas). Fonte autor. 
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cromatina nuclear, gerando aspecto “óptico” de vazio no interior do núcleo. Também 

chamado de “olho” da órfã Annie. (3) Pseudoinclusões intranucleares: são artefatos 

óticos criados pelas invaginações da membrana nuclear que contém citoplasma. (4) 

Fendas ou dobras nucleares: são dobras da membrana que vemos quando 

observadas transversalmente. Assemelham-se a grãos de café. (5) Corpos 

psamomatosos: são corpúsculos calcificados, usualmente encontrados no centro da 

papila e apresentam uma estrutura lamelada concêntrica. A sua presença é forte 

indicação de CPT, já que são raros nos demais carcinomas. Ressalta-se que as 

características nucleares são mais relevantes para o diagnóstico do CPT que o arranjo 

papilar (11,16,47,51,57).  

Os carcinomas papilíferos têm variantes. As mais comuns e assunto dessa 

pesquisa, são determinadas conforme a proporção do padrão papilar e folicular 

(11,47). A variante clássica tem padrão exclusivo ou quase exclusivo papilar, logo, 

alguns folículos em meio às papilas podem ser encontrados (11,47). Ela é composta 

por tecido microfolicular com celularidade abundante e escassez de coloide, o que 

leva à compactação celular. Além da possibilidade da presença de fibrose 

concomitante. Logo, explica-se, o porquê da hipoecogenicidade estar mais 

relacionada à malignidade, em particular à essa variante (10,11,40,47,48,51). Já 

ilustrado na figura 11. 

Figura 11. Variante clássica do carcinoma papilífero da tireoide: Cortes de espécimes 

histopatológicos, corado por hematoxilina-eosina. Figura à esquerda: arranjo papilar, em menor 

aumento. Figura à direita: um spot em maior aumento, de uma papila com células compactadas e 

clareamento nuclear (setas). Fonte: imagens gentilmente cedidas pela prof.ª Maria Clara Chaves. 

 

 



19 

 

 

Por outro lado. A variante folicular do CPT tem predomínio de componente 

folicular sobre o componente papilífero. Inclusive, pode ser exclusivamente folicular. 

Ela se comporta biologicamente como o CPT habitual, ou seja, pode ter margem 

infiltrante e ser não-encapsulada. O diagnóstico é feito pela identificação das 

características nucleares já mencionadas. O que o difere do CFT, que não apresenta 

tais características nucleares e tem prognóstico pior (11,36,47). O padrão 

microscópico com predomínio folicular dessa variante proporciona, habitualmente, um 

aspecto iso-hiperecoico à US, que acrescido de margem regular e bem delimitada, 

esse tipo de tumor é classificado como baixa suspeição pelos sistemas 

ultrassonográficos de classificação. Da mesma forma que outra variante, a 

encapsulada, que tem comportamento menos agressivo, e o já referido CFT 

(36,43,44). A figura 12 exemplifica a variante folicular do CPT. Notar a quantidade de 

coloide e macrofolículos no esfregaço associada a outras características do CPT. 

  

Figura 12. Variante folicular do carcinoma papilífero da tireoide: Cortes de espécimes histopatológicos 

corados por hematoxilina-eosina. Figura à esquerda: em menor aumento, mostrando áreas foliculares 

repletas de coloide (setas). Figura à direita, em maior aumento, núcleos celulares claros e compactados. 

A seta mostra no detalhe um núcleo claro e irregular. Fonte: imagens gentilmente cedidas pela prof.ª Ana 

Paula Aguiar Vidal. 
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A figura 13 retrata exemplos dos aspectos distintos na US das variantes 

clássica e folicular do CPT. Ressaltando o aspecto suspeito do primeiro e o aspecto 

de baixa suspeição do segundo.  

 

 

2.6. TI-RADS 

A primeira classificação a usar o acrônimo TI-RADS foi criada por Horvarth e 

cols. (41) em 2009, baseada no BI-RADS (18), na qual foram incluídas a categorias 1 

(negativo), 2 (benigno), 3 (provavelmente benigno), 4 (subdividida em A, B e C, baixa, 

moderada e alta suspeição respectivamente), 5 (altamente sugestiva de malignidade) 

e 6 (malignidade confirmada). Posteriormente outros autores, propuseram diferentes 

versões do TI-RADS. Russ e cols. (81) criaram uma classificação semelhante à de 

Hovarth e cols. (41) com achados agrupados em classes. Na versão de Kwak e cols. 

(52) foi notado que a quantidade de achados suspeitos adicionais na US interfere no 

risco de malignidade. Posteriormente, o mesmo autor criou um sistema de escore, 

baseado no Odds ratio ou razão de chances (OR) de achados suspeitos na US e 

atribuíram diferentes pontos conforme a maior associação com malignidade, partindo 

Figura 13. Variantes do carcinoma papilífero da tireoide. (A) nódulo sólido marcadamente 

hipoecoico com margem irregular a alguns focos hiperecoicos (brilhantes) (setas). (B) Variante folicular 

CPT: nódulo sólido isoecoico com margem regular. Fonte: autor. 
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da premissa que determinados achados tinham associação maior com o CT do que 

outros, contudo, não associaram esse escore a nenhum sistema TI-RADS.  

 A Korean Society of Radiology Thyroid produziu em 2016, uma atualização de 

suas recomendações publicadas em 2011 (67) e elaboraram um algoritmo para ER, 

baseado na solidez e ecogenicidade, K-TIRADS (86). Nessa classificação os NTs 

foram separados por grupos e em particular, a ausência de NTs foi considerada TR1. 

O TR4 (intermediária suspeição) foi composto pelo nódulo sólido hipoecoico sem outro 

sinal de suspeição ou nódulo parcialmente cístico (misto) com algum sinal de 

suspeição (microcalcificações, altura>largura e margem irregular). Já o nódulo sólido 

hipoecoico com esses sinais adicionais foi classificado como TR5 (alta suspeição). 

O EU-TIRADS, foi criado em 2017 pela European Thyroid Association (82). 

Sistema similar ao K-TIRADS, com achados à US agrupados em categorias e com o 

TR1 composto pela glândula sem NTs. O nódulo sólido iso-hiperecoico foi classificado 

como TR3 e o TR4 foi composto somente pelo nódulo levemente hipoecoico 

(ecogenicidade < parênquima) sem sinais de suspeição. Por fim, os NTs com pelo 

menos um achado adicional à US, incluindo a hipoecogenicidade marcada, foram 

incluídos no TR5.  

No TI-RADS publicado pelo nosso grupo (22), um sistema de pontuação foi 

desenvolvido com base numa robusta análise, na qual regressão logística atribuiu 

diferentes pontos a cada característica, de acordo com sua associação com 

benignidade e malignidade. Os achados na US associados à malignidade obtiveram 

escores positivos, e ainda, os achados independentes tiveram valores maiores. O 

inverso ocorreu com os achados relacionados à benignidade, dos quais valores 

negativos foram atribuídos. Por haver associação maior com malignidade os NTs 

moderadamente (+4) e marcadamente (+5) hipoecoicos obtiveram pontuações 

maiores do que os levemente (+2) hipoecoicos (em destaque no quadro 1). 
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Achados US Escore Categorias 

Hipoecogenicidade marcada +5 

TR 1 – Negativo (sem nódulos) 
 
TR 2 – Benigno (cisto simples)  
 
TR 3 – Provavelmente benigno 
 
TR 4A – Baixa suspeição 
 
TR 4B – Moderada suspeição 
 
TR 5 – Alta suspeição 
 
 
 
 

Hipoecogenicidade moderada +4 

Microcalcificações +3 

Margem irregular/microlobulada +3 

Hipoecogenicidade leve +2 

Sólido +2 

Focos hiperecoicos 
indeterminados  

+2 

Fluxo predominantemente central  +2 

Altura>largura ou longitudinal +1 

Macrocalcificações +1 

Ausência de halo +1 

Halo espesso e irregular +1 

Halo fino e regular  -1 

Cristais coloides -1 

Hiperecogenicidade -1 

Espongiforme -1 

Margem mal delimitada -2 

Quadro 1. Adaptação de Likelihood of malignancy in thyroid nodules according to a proposed 

Thyroid Imaging Reporting and Data System (TI-RADS) classification merging suspicious and 

benign ultrasound features. Achados US classificados e suas pontuações na coluna da esquerda. 

Em negrito a pontuação dos três graus de hipoecogenicidade. Na coluna da direita as categorias do 

TI-RADS. Fonte: autor. 
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O ACR introduziu em 2017 (90) um sistema de escore no qual achados 

ultrassonográficos foram pontuados. A soma desses pontos gerava um escore final. 

As categorias foram classificadas mediante esse escore. E sugestões de condutas 

(PAAF ou acompanhamento) foram criadas para cada uma das categorias, conforme 

as dimensões do nódulo. Vale ressaltar o especial interesse dos pontos da iso-

hiperecogenicidade (1), hipoecogenicidade (ecogenicidade < parênquima) (+2) e 

hipoecogenicidade marcada (+3), bem como os escores dos NTs sólidos (+2) e mistos 

(predominantemente sólidos e predominantemente císticos), (+1). Além também, dos 

escores finais tanto do TR3 (+3) quanto do TR 4 (4-6). O quadro 2 detalha todo o 

processo de pontuação do ACR TI-RADS, suas categorias e condutas sugeridas. 

  

Quadro 2. Adaptação do ACR TI-RADS. Na parte superior do quadro os achados ultrassonográficos 

são pontuados conforme a composição, ecogenicidade, forma, margem e focos ecogênicos. O escore 

final, categorias e condutas são demonstrados abaixo. Considerar focos ecogênicos como 

hiperecogênicos ou hiperecoicos. Fonte: autor. 
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A despeito das diferenças estruturais, todas as classificações confluem a um 

divisor de águas em comum, que separa as classes de mais baixo risco a de mais alto 

risco: o nódulo sólido hipoecoico sem qualquer outro achado suspeito, que faz parte 

das classes intermediárias. Essa divisa é bem demarcada na classificação da 

ATA2015 (36). Achados adicionais suspeitos à US são normalmente acrescidos aos 

grupos de NTs para uma transição e definição entre NTs de suspeição intermediária 

e alta. No entanto, poucas exceções dentre os sistemas atuais já citados, como a 

classificação da ATA2015 (36) e a de Horvart e cols. (41) não dividiram a 

hipoecogenicidade, como o ACR TI-RADS, em hipoecogenicidade e 

hipoecogenicidade marcada. O quadro 3 apresenta a classificação da ATA2015, em 

destaque a categoria de risco intermediário.  

  

Categorias Achados US Risco de 
malignidade 

Dimensões de 
PAAF  

Alto Risco Nódulo hipoecoico sólido ou 
predominantemente sólido com no 
mínimo um dos achados suspeitos*  

> 70-90% > 1 cm 

Risco intermediário  

 

Nódulo hipoecoico sólido ou 
predominantemente sólido sem 
achados suspeitos* 

10-20% ≥ 1 cm 

 

Baixo risco 

 

Nódulo iso-hiperecoico, sólido ou 
misto, com área sólida excêntrica, 
sem achados suspeitos* 

5-10% ≥ 1 cm 

 

Muito baixo risco 

 

Nódulo espongiforme, sem 
achados suspeitos* 

<3% ≥ 2 cm ou 
observação 

Benigno 

 

Lesões puramente císticas < 1 % PAAF não 
recomendada 

Quadro 3. Adaptação da classificação da ATA2015. Em negrito a categoria de risco intermediário, 

limite inferior da categoria de alto risco e superior das categorias de mais baixo risco. * Margem 

irregular, microcalcificações, mais alto que largo e extensão extratireoidiana. Fonte: autor. 

 

 

 

Categorias Achados US Risco 
estimado de 
malignidade 

Dimensões de 
corte para PAAF  

Alto Risco Nódulo hipoecoico sólido ou 
predominantemente sólido 
com no mínimo um de 
achados suspeitos*  

> 70-90% > 1 cm 

Risco intermediário  

 

Nódulo hipoecoico sólido ou 
predominantemente sólido 
sem achados suspeitos* 

10-20% ≥ 1 cm 

 

Baixo risco 

 

Nódulo iso-hiperecoico, 
sólido ou misto, com área 
sólida excêntrica, sem 
achados suspeitos* 

5-10% ≥ 1 cm 

 

Muito baixo risco 

 

Nódulo espongiforme, sem 
achados suspeitos* 

<3% ≥ 2 cm ou 
observação 

Benigno 

 

Lesões puramente císticas < 1 % PAAF NR¹ 

 Tabela 1. Adaptação da classificação da ATA2015. Em negrito a categoria de risco intermediário, 

limite inferior das duas categorias alto risco com as categorias de mais baixo risco. * Margem irregular, 

microcalcificações, mais alto que largo, extensão extratireoidiana; ¹ não recomendado. Fonte: autor. 
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2.7. Punção aspirativa por agulha fina 

A PAAF guiada por US é o método fundamental de escolha, de alta acurácia e 

notável custo-benefício, para selecionar os NTs que serão submetidos ou não à 

cirurgia (5,19,27,36,80). Ela é também responsável indireta pelo aumento da 

incidência de CT (42), devido ao aumento da acurácia relacionada à escolha da área 

de maior risco de malignidade a ser puncionada, evitando-se também áreas císticas 

em NTs mistos (sólido-cístico), em particular no NT predominantemente cístico (5,55). 

A PAAF é um procedimento simples, rápido, relativamente indolor e com raras 

complicações (29,36,37,55,80,88). O poder de predizer e excluir malignidade da PAAF 

já foi largamente reportado (5,22,37,54,65,66,69,71,73). 

Paralelamente, o uso das classificações US já mencionadas tem relevante 

poder de predizer a malignidade, bem como de excluí-la, além de corroborar para o 

aumento da acurácia da PAAF (22,55,77,96). Isso vem de encontro a estudos que 

classificam conjuntamente achados da US e citológicos com o propósito de 

aperfeiçoar o manejo da DNT (9,57,60). 

 

2.8. Sistema Bethesda de classificação citopatológica 

O sistema de classificação citopatológica The Bethesda System for Reporting 

Thyroid Cytopathology foi criado em 2009, para uniformizar o sistema de relatórios e 

prover maior clareza e objetividade na comunicação entre profissionais que lidam com 

a DNT. O sistema é constituído por seis categorias de diagnóstico que possuem riscos 

estimados crescentes e são vinculadas a condutas (15), proporcionando considerável 

segurança ao método e alta correlação histopatológica (22,64). 

O sistema Bethesda foi revisado em 2017 (17) e houve a inclusão do NIFTP. 

Consequentemente, um impacto no risco de malignidade em algumas categorias de 

risco intermediário (atipias ou lesão folicular de significado indeterminado [3], suspeito 

para neoplasia folicular [4] e suspeito para malignidade [5]) foi notado. 



26 

 

 

Um enfoque é dado às categorias inclusas nesse estudo. A categoria 2 

(benigno) tem risco de malignidade de 0-3%. Com a introdução do NIFTP as 

categorias 5 (suspeito para malignidade) e 6 (maligno) tiveram variação maior do risco 

de malignidade, considerando-se ou não o NIFTP como CT. No quadro 4 as categorias 

e os seus riscos de malignidade são sumarizados. 

  

 THE 2017 BETHESDA SYSTEM FOR REPORTING THYROID CYTOPATHOLOGY 

 Categorias Risco de 
malignidade: 
NIFTP ≠ câncer 

Risco de 
malignidade: 
NIFTP = câncer 

Conduta  

1 Não diagnóstico 
 

5 − 10 % 5 – 10% Repetir PAAF 

2 Benigno 

 

0 − 3 % 0 − 3 %  

3 Atipia ou lesão de significado 
indeterminado 
 

6 − 18 % ~ 10 − 30 % Acompanhame
nto clínico e US 
/ teste 
molecular / 
lobectomia 

4 Neoplasia folicular ou 
suspeito para neoplasia 
folicular 
 

10− 40 % 25 − 40 % Teste 
molecular 

/ lobectomia 

5 Suspeito para malignidade 
 

45 − 60 % 50 − 75 % Tireoidectomia 
ou lobectomia 

6 Maligno 94 − 96 % 97 − 99 % Tireoidectomia 
ou lobectomia 

Quadro 4. Adaptação do sistema de classificação citológico Bethesda (2017). As seis categorias 

citológicas, com risco de malignidade e condutas relacionadas. Fonte: autor. 

 

 

 
Tabela 2. Adaptação do sistema de classificação citológico Bethesda (2017). As seis categorias 

citológicas, com risco de malignidade e condutas relacionadas. Fonte: autor. 
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3. PACIENTES, MATERIAL E MÉTODO. 

 

3.1. Desenho de estudo 

Foi realizado um estudo observacional retrospectivo com nódulos tireoidianos 

submetidos à PAAF em centros de imagem da Dasa. Este estudo foi aprovado pelo 

comitê de ética do HUCFF/UFRJ (053560/12) e o termo de consentimento esclarecido 

foi dispensado. 

 3.2. Seleção de pacientes 

Foram selecionados 4361 NTs de pacientes submetidos à PAAF guiada por US 

para fins diagnósticos, com citologia classificada pelo sistema Bethesda (16,17). 

Como critério de inclusão desse estudo, selecionamos NTs com categorias citológicas 

2 (benigno), 5 (suspeito para malignidade) e 6 (maligno). A categoria final para 

inclusão foi atribuída à maior categoria, pela citologia ou Cell Block, apesar de ter sido 

mínimo o percentual selecionado pelo Cell Block, sendo então, todos denominados 

como citologia. Utilizamos como critério de exclusão as citologias com classes: não 

diagnóstico (1), atípicas/lesão folicular de significado indeterminado (3) e suspeito 

para neoplasia folicular (4). Foram excluídos 1787 NTs. O grupo final de estudo 

constituiu em 2574 NTs, de 2241 pacientes, no qual os NTs com categoria 2 foram 

denominados como benignos e os NTs com categorias 5 e 6 como malignos. O 

fluxograma a seguir sumariza essa estratificação (figura 14).  
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Figura 14. Fluxograma da seleção de nódulos para análise estatística classificadas pelo sistema 

Bethesda de citologia. 

 

Figura 12. Fluxograma da seleção de nódulos para análise estatística. 

Banco de Dados

4361 NTs 

(Categorias 1;2,3;4,5 e 6)

Sistema Bethesda

1787 NTs 

Categorias 1;3 e 4 excluídos

2574 NTs analisados

2144 (83,3%) categoria 2

299 (11,6%)  categoria 5

131 (5,1%) categoria 6 

Benigno 

Maligno 
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A gradação da hipoecogenicidade foi testada no ACR TI-RADS (90), com intuito 

de avaliar se a hipoecogenicidade leve pode ou não ser comparável à iso-

hiperecogenicidade, em relação ao risco de malignidade, mediante a recategorização 

da hipoecogenicidade leve igual a iso-hiperecogenicidade. O objetivo disso foi 

estabelecer, também, se essa mudança implicou aumento da predição de malignidade 

neste sistema. Assim, ambos achados tiveram a mesma pontuação 1 (um).  

A partir da coorte geral, em um segundo momento, foi realizada uma subanálise 

de 565 NTs sólidos sem qualquer achado suspeito adicional (margem irregular ou 

lobulada, presença de extensão extratireoidiana, altura maior que largura, 

calcificações, em especial, microcalcificações, ou focos hiperecoicos indeterminados), 

TR3 e TR4. Assim, foram excluídos 2009 NTs, todos os mistos ou os sólidos com 

achados suspeitos adicionas. O objetivo dessa análise foi avaliar o comportamento da 

gradação da hipoecogenicidade no nódulo sólido hipoecoico (ACR TI-RADS 4). Na 

figura 15 está ilustrado o fluxograma. 

 

 

Figura 15. Fluxograma da seleção ultrassonográfica de nódulos sólidos sem outros achados 

suspeitos adicionais (TR3 e TR4) para análise estatística. 

 

Figura 12. Fluxograma da seleção de nódulos para análise estatística. 

Coorte geral n=2574

NTs sólidos (TR3 e TR4) selecionados n=565

Excluídos: NTs mistos ou sólidos com achados suspeitos 
adiconais

n=2009
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 3.3. Ultrassonografia 

Todos os exames dos pacientes do presente banco de dados foram realizados 

com sondas lineares multifrequenciais de 8–15 MHz (Logiq 5, S7 e S8 [GE] ou Xsario 

SSA-660A e Applio 300 [Toshiba]), variando entre os centros de imagem da Dasa. O 

protocolo de varredura não variou na dependência do centro, já que, em todos, os 

casos incluíram imagens em tempo real dos NTs e o registro dos dados da US foi 

realizado imediatamente após o exame, com posterior inclusão no banco de dados. 

Os critérios primários da US usados foram: composição ou natureza e 

ecogenicidade. Em relação à composição, os NTs foram classificados como sólido 

(inteiramente sólido ou com parte líquida ≤10%), predominantemente sólido (parte 

líquida > 10% e < 50%) e predominantemente cístico (parte líquida > 50%), 

espongiforme (múltiplos microcistos compondo mais que 50% do volume). A 

ecogenicidade foi classificada como hiperecoico (ecogenicidade > parênquima), 

isoecoico (ecogenicidade = parênquima) ou hipoecoico (ecogenicidade < parênquima) 

(22,67,90). A hipoecogenicidade foi graduada como (1) leve (ecogenicidade < 

parênquima > MPT), (2) moderada (ecogenicidade = MPT) e marcada (ecogenicidade 

< MPT) (21,22,59).  

Apesar de outros achados adicionais como, margem, extensão extratireoidiana, 

forma, presença ou não de focos hiperecoicos não terem sido detalhadamente 

estudados, eles fizeram parte do escopo do estudo na coorte geral, pois todos os NTs 

obtiveram categorização final pela soma dos pontos dos achados encontrados, 

conforme o sistema ACR TI-RADS (90). 

 

 3.4. Punção aspirativa por agulha fina 

O mesmo radiologista especializado em imagem e procedimentos de cabeça e 

pescoço, em particular, de tireoide e paratireoide (25 anos de experiência), executou 

tanto o exame quanto a PAAF. Todos foram realizados em centros de imagem, de 

forma ambulatorial. A indicação do PAAF ficou a critério do médico-solicitante, não 

sendo necessariamente, orientada pela conduta do ACR TI-RADs. Embora não seja 
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recomendado pelas sociedades endocrinológicas (29,36,80) NTs < 1 cm também 

foram puncionados. 

Todo o procedimento foi executado guiado por US, seguindo o protocolo a 

seguir. Para a execução da PAAF foi utilizada seringa plástica de 20 mL acoplada à 

agulha 30 x 7 mm (22 g) para a aspiração. Após a introdução na lesão-alvo, 

movimentos de “zig-zag” e/ou rotacionais foram realizados para obtenção de amostra. 

Na imensa maioria das vezes uma só passagem pela lesão era o suficiente. Os 

espécimes colhidos eram colocados nas lâminas, feito o esfregaço e fixados em álcool 

etílico a 95% para coloração de Papanicolau e o restante da amostra em formol a 10% 

para a Cell Block. Todos foram submetidos posteriormente a exame citopatológico, 

sem a presença de patologista na sala. A citopatologia foi analisada por experiente 

staff de citopatologistas da Dasa, com vasta expertise em doenças da tireoide. Os 

relatórios foram categorizados pela classificação Bethesda (15,16). 

 

3.5. Análise estatística 

 As variáveis contínuas foram expressas em média (± DP) ou mediana com 

percentis 25 e 75%, dependendo de sua distribuição normal ou não. As variáveis 

categóricas foram expressas em porcentagens.  

O teste t, a soma de classificação de Wilcoxon e o qui-quadrado foram 

calculados para determinar a diferença entre os grupos e posteriormente testar a 

correlação com malignidade. O valor de p<0,05 foi considerado estatisticamente 

significativo.  

Foi feita análise univariada por regressão logística incluindo variáveis 

correlacionadas em que a variável dependente era amostra maligna, com intervalo de 

confiança (IC) de 95%. 

O teste de Wilcoxon pareado foi usado para determinar se houve diferença 

significativa entre o ACR TI-RADS antes e após a recategorização da 

hipoecogenicidade leve.  
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A comparação do desempenho diagnóstico antes e depois da recategorização 

da hipoecogenicidade leve no ACR TI-RADS foi avaliada pela área sob a curva (AUC) 

na curva ROC.  

Para isso, utilizamos a versão 24.0 do IBM SPSS (IBM Corporation).   
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4. RESULTADOS 

 

4.1. Dados demográficos 

Do total de 2574 NTs, 83,3% (n=2144) foram classificados como benignos e 

16,7% (n=430) como malignos, à luz da citologia. Entre os benignos, 90,3% eram 

hiperplasia nodular, 7,4% tireoidite de Hashimoto, 2,1% tireoidite nodular (tireoidite de 

Hashimoto e HN) e 0,2% tireoidite granulomatosa. No grupo malignos, com categoria 

5 do sistema Bethesda (suspeito para malignidade) tivemos 67% suspeitos para 

carcinoma papilífero e 2,6% suspeitos para carcinoma medular e para linfoma. Dentro 

da categoria 6 (malignos) 28,8% eram carcinoma papilífero e 1,6% eram carcinoma 

medular, pouco diferenciados, anaplásico ou metástases.  

A idade média dos pacientes com câncer foi significativamente menor do que 

aqueles que apresentavam NTs benignos (46 vs 49; p<0.001). Em relação ao gênero 

observou-se tanto no grupo benigno quanto maligno maior prevalência do gênero 

feminino. O tamanho dos NTs malignos foi significativamente menor que dos NTs 

benignos. Dados demográficos estão expostos na tabela 1. 

Demográficos % (n) Total % 

(n=2574) 

Benigno % 

(n=2144) 

Malignos % 

(n=430) 

p valor 

 População  

Feminino  87,4 (2250) 88,9 (1906) 80,0 (344) <0,001 

Masculino 12,6 (324) 11,1 (238) 20,0 (86) <0,001 

Idade (média)¹ - 49,3 (13,2) 46,0 (15,0) <0,001 

 Nódulos  

Dimensão máxima* - 1,65 (1,20-2,30) 1,20 (0,90-1,80) <0,001 

Tabela 1. Distribuição dos NTs em relação à idade, gênero e dimensão máxima nos grupos 

citológicos. ¹ Desvio-padrão entre parênteses; * mediana e percentis de 25-75% entre parênteses. 
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4.2 Gradação da hipoecogenicidade e a associação com malignidade  

Dentro da coorte geral (n=2574) foram observados 37% (n=953) NTs 

hipoecoicos (qualquer grau), destes 35,9% (n=342) eram malignos. Paralelamente, 

5,4% (n=88) NTs iso-hiperecoicos foram malignos; p<0,001. Em relação à composição 

64,0% eram sólidos e desses 24% (n=398) eram malignos. Adicionalmente, dos 

cânceres 92,6% (398/430) eram sólidos. A tabela 2 sumariza a distribuição do NTs 

em relação à ecogenicidade e à composição. 

   

Características US 

 

Total % 

(n=2574) 

Benigno % 

(n=2144) 

Maligno % 

(n= 430) 

p valor 

 

 Ecogenicidade  

Iso-hiperecogenicidade 63 (1621) 94,6 (1533) 5,4 (88) <0,001 

Hipoecogenicidade 37 (953) 64,1 (611) 35,9 (342) <0,001 

 Composição  

Sólido  64,0 (1648) 75,8 (1250) 24,2 (398) <0,001 

Predominantemente sólido  26,6 (685) 95,9 (657) 4,1 (28) <0,001 

Predominantemente 
cístico 

2,6 (66) 100 (66) 0 <0,001 

Espongiforme 4,8 (123) 100 (123) 0 <0,001 

Cisto com área mural 2,0 (52) 92,3 (48) 7,7 (4) 0,07 

Tabela 2. Distribuição do NTs em relação à ecogenicidade e à composição. A primeira coluna 

expressa dados quantitativos em relação à coorte. Nas colunas benigno e maligno é mostrado o 

percentual de casos benignos e malignos em relaçbão à ecogenicidade e à composição. 
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 Na tabela 3 está descrita a distribuição dos casos benignos e malignos em 

relação aos graus da hipoecogenicidade. A hipoecogenicidade leve foi a mais 

dominante, 44,5% (424/953). Entre os NTs hipoecoicos malignos (n=342), observou-

se maior número de NTs moderadamente hipoecoicos (38,6%; 132/342; p<0,001) e 

marcadamente hipoecoicos (35,4%; 121/342; p<0,001), comparado aos levemente 

hipoecoicos (21%; 89/342; p=0,01).  

 

 

  

Gradação da 
hipoecogenicidade 

 

Total % 

(n=953) 

Benigno % 

(n=611) 

Maligno % 

(n= 342) 

p valor 

 

 Gradação da hipoecogenicidade  

Hipoecogenicidade leve 44,5 (424)  79,0 (335) 21,0 (89) 0,01 

Hipoecogenicidade moderada 32,9 (314)  58,0 (182)  42,0 (132) <0,001 

Hipoecogenicidade marcada 

 

22,6 (215)  

 

43,7 (94) 

 

56,3 (121) 

 

<0,001 

 

Tabela 3. Distribuição do NTs hipoecoicos conforme a gradação da hipoecogenicidade. A 

primeira coluna expressa dados quantitativos dos NTs em relação aos graus da hipoecogenicidade. 

Nas colunas benigno e maligno é mostrado o percentual de casos benignos e malignos em relação aos 

graus de hipoecogenicidade. 
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 As figuras 16, 17 e 18 a seguir, retratam NTs da amostra benigna classificados 

conforme a composição, ecogenicidade pelo ACR TI-RADS. Achados US adicionais 

de suspeição como macrocalcificações e focos hiperecoicos indeterminados 

(calcificações ou cristais coloides) são exemplificados nessas figuras.  

 

 

 

Figura 16. Hiperplasia nodular. NTs sólidos levemente hipoecoicos com focos hiperecoicos 

indeterminados (setas). TR5. (A) Pano transversal. (B) Plano longitudinal. Fonte: autor. 

Figura 17. Hiperplasia nodular. Planos longitudinais. NTs sólidos isoecoicos, com macrocalcificações 

(setas). (A) única e central, em nódulo com margem lobulada; TR 5. (B) múltiplas macrocalcificações em 

nódulo com margem regular; TR4. Fonte: autor. 
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Figura 18. Nódulos conforme a composição, ecogenicidade e as categorias do ACR TI-RADS. As 

setas assinalam os nódulos: (A) sólido levemente hipoecoico; TR 4. (B) Predominantemente sólido 

isoecoico; TR2. (C) Misto isoecoico; TR2. (D) Predominantemente cístico isoecoico; TR2. (E) 

Predominantemente cístico com área vegetante mural isoecoica e com margem regular; TR2. (F) 

Predominantemente cístico isoecoico com cristais coloides; TR2. (G e F) nódulos espongiformes; (G) 

com muito líquido e (H) com menor quantidade de líquido e com cristais coloides; ambos TR1 Fonte: 

autor. 
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 Entre os nódulos malignos de toda a coorte, 79,5% (342/430) eram hipoecoicos. 

A hipoecogenicidade moderada foi a mais prevalente (p<0,001) em relação aos 

padrões de ecogenicidade. Todavia, uma frequência significativamente menor dos 

NTs malignos (n=430) eram levemente hipoecoicos (20,7%; p=0,01) e iso-

hiperecoicos (20,5%; p<0,001), como pode ser observado no gráfico 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Nas figuras seguintes são exemplificados nódulos malignos. Na figura 19, são 

ilustrados NTs e achados à US suspeitos adicionais, classificados pelo ACR TI-RADS. 

Na figura 20 são retratados espécimes citológicos e de Cell Block. Nessas imagens 

identificamos achados como fenda intranuclear, clareamento nuclear, compactação e 

sobreposição nuclear (hipercelularidade) e pseudoinclusão, descritos na revisão da 

literatura. 

Gráfico 2. Distribuição dos padrões de ecogenicidade dentro dos malignos. Degrade da escala 

de cinza representado os tipos de ecogenicidade. A frequência é expressa pelo percentual no interior 

das barras. 

 

 

 o valor em percentual 

 
Gráfico 2. A distribuição dos graus de hipoecogenicidade dentro dos malignos. Degrade de cores e o 

valor percentual no interior das barras expressa a frequência. 

 

 

 o valor em percentual 
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Figura 19. Nódulos sólidos do grupo maligno. Planos longitudinais. Nódulos sólidos. (A) 

heterogêneo com parte isoecoica e marcadamente hipoecoica, contendo microcalcificações, margem 

irregular e com sinais de extensão extratireoidiana; TR5. (B) Isoecoico com microcalcificações e uma 

margem irregular e mal delimitada; TR5. (C) Marcadamente hipoecoico; TR4. (D) Moderadamente 

hipoecoico, com calcificações laminares e margem lobulada; TR5. (E) Marcadamente hipoecoico, 

margem irregular (microcarcinoma); TR5. (F) Plano axial: moderadamente hipoecoico, localizado no 

istmo, ocasionando um abaulamento focal exuberante (possível extensão extratireoidiana), TR5. 

Planos longitudinais: (G) levemente hipoecoico, com margem irregular, altura maior que largura, 

contendo focos hiperecoicos sugestivos de microcalcificações; (H) levemente hipoecoico, com margem 

irregular, contendo focos hiperecoicos indeterminados que podem corresponder a microcalcificações 

e/ou coloide. Fonte: autor. 

 
Figura 15. Nódulos sólidos do grupo maligno. Cotes longitudinais. Nódulos sólidos. (A) heterogêneo 

com parte isoecoica e marcadamente hipoecoica, contendo microcalcificações, margem irregular, com 
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Figura 20. Amostra maligna. Esfregaço citológico. Figura (A) identificamos compactação e 

sobreposição celular e algumas fendas intranucleares (setas). (B) Células tumorais com 

pseudoinclusões (setas). (C) Arranjo papilar. Papila verdadeira com haste fibrovascular central. (D) 

Detalhes da haste. Fonte: imagens gentilmente cedidas pela Maria Clara Chaves. 
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Os três graus de hipoecogenicidade tiveram associação com malignidade. A 

hipoecogenicidade leve apresentou associação com malignidade, com OR de 1,409 

(IC: 1,086-1,829; p=0,01) bem menor quando comparando ao da hipoecogenicidade 

moderada OR de 4,775 (IC: 3,700-6,163; p<0,001) e ao da marcada OR de 8,540 

(6,355-11,445; p<0,001). Enquanto a iso-hiperecogenicidade teve OR de 0,103 (IC: 

0,080-0,132; p<0,001), gráfico 3.  

 

 

 

A seguir, ilustração de NTs isoecoicos hiperplásicos à US, figura 21. Na figura 

22 é retratada amostra citológica e de Cell Block na HN. Nela, esparsos núcleos de 

células epiteliais foliculares normais, bem como macrofolículos e a presença de 

coloide são retratados. 

 

Gráfico 3. O gráfico retrata a variação do OR (razão de chances) entre os graus de 

hipoecogenicidade e da iso-hiperecogenicidade. 

 
Gráfico 3. O gráfico retrata a variação do OR (razão de chances) entre os graus de hipoecogenicidade 

e da iso-hiperecogencidade. 
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Figura 21. Hiperplasia nodular. Planos longitudinais. Exemplos de NTs isoecoicos da amostra 

benigna (setas): (A) sólido (seta) TR3. Nódulos mistos: as setas assinalam a presença de líquido no 

interior dos nódulos. (B) Predominantemente sólido; TR2. (C) Sólido contendo diminutos cistos 

internos, com discreto fluxo periférico; TR2. (D) Predominantemente cístico; TR2.  Fonte: autor. 

 
Figura 17. Cortes longitudinais. Exemplos de nódulos isoecoicos da amostra benigna (setas): (A) 

Sólido; TR3. (B) predominantemente sólido; TR2. (C) Sólido contendo diminutos cistos internos; TR2. 

(D) Predominantemente cístico; TR2. Fonte: autor. 

Figura 22. Hiperplasia nodular. A imagem à esquerda representa o Cell Block. Fragmento tecidual 

em menor aumento. A seta mostra um marcofolículo preenchido por coloide (substância rosa no seu 

interior), semelhante a vários outros no campo. Na figura à direita, esfregaço citológico, onde 

identificamos vários núcleos celulares (esferas roxas), distribuídas de forma esparsa por todo o campo 

visual. A seta ressalta um macrofolículo revestido por células epiteliais normais com grande quantidade 

de coloide. Fonte: imagens gentilmente cedidas pela Maria Clara Chaves. 
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4.3. Aplicação da gradação da hipoecogenicidade no ACR TI-RADS   

Dentro da coorte principal de 2574 NTs, foi analisada a distribuição dos NTs 

nas categorias do ACR TI-RADS e o TR4 foi o mais frequente (35,4%). Nessa classe 

a prevalência de malignidade foi de 10,4%. Ainda, dentro dessa classe o nódulo sólido 

hipoecoico teve prevalência de 22,2% (202/910).  

Aplicando-se a recategorização da hipoecogenicidade leve, observou-se 

diferença significativa no ACR TI-RADS, ao se utilizar o teste não paramétrico de 

Wilcoxon pareado (p<0,001). Notou-se aumento do número absoluto de casos pós-

recategorização no TR3 e TR2, com especial atenção, ao TR3, onde foi evidente um 

aumento também da prevalência de malignidade (2,1→3,9%). No TR4 ocorreu uma 

redução do número absoluto de casos, porém também, se observou aumento da 

prevalência de malignidade (10,4%→11,2%). Os dados absolutos estão expressos no 

gráfico 4. Na tabela 4 detalha-se a distribuição dos NTs conforme a classe e a 

prevalência de malignidade. 

 

  

Gráfico 4. Comparação da distribuição de NTs no ACR TI-RADS e TI-RADSmod (pós-

recategorização da hipoecogenicidade leve). 

 

Gráfico 4. Comparação entre as frequências de malignidade dos TI-RADS e TI-RADSmod 
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Não houve mudança significativa no desempenho diagnóstico após a 

recategorização quando comparamos a AUC (TI-RADS AUC=0,805/TI-RADSmod 

AUC-0,805), ilustrada na figura 23. 

  

 Categorias ACR TI-RADS  TIRADSmod  

 Total  

(n=2574) 

Maligno% 

(n=430) 

Total 

(n=2574) 

Maligno% 

(n=430)  

1 74 0(0) 84 0(0) 

2 367 2,2(8) 402 2,4(10) 

3 468 2,1(10) 544 3,9(20) 

4 910 10,4(95) 847 11,2(95) 

5 755 42(317) 697 43,8(305) 

Tabela 4. Distribuição dos nódulos no ACR TIRADS E TI-RADSmod e a prevalência de 

malignidade.   

. 

 
Tabela 8. Distribuição dos nódulos no ACR TIRADS E TI-RADSmod.  istribuição de nódulosde 

malignidade das categorias entre o TI-RADS e TI-RADSmod. 

. 

Figura 23. Curva ROC. A AUC do TI-RADS e TI-RADSmod. 

. 

 
Figura 21. Curva ROC. A AUC do TI-RADS e TI-RADSmod. Setas destacando a especifidade do TR2 

(laranja), TR 3 (verde) e TR4 (azul). 
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4.4 Subanálise de nódulos sólidos TR3 e TR4 

O comportamento da ecogenicidade foi testado selecionando-se os NTs sólidos 

sem qualquer outro achado suspeito adicional, TR3 e TR4. Nesse grupo de 565 NTs 

estudados somente 6,9% (39/565) foram malignos. Dentro do grupo maligno 82,1% 

eram hipoecoicos. Entre os NTs hipoecoicos (TR4) os mais prevalentes foram os 

levemente hipoecoicos (55,4%), no entanto, somente 10,7% desses foram malignos 

(p=0,076). Por fim, 1,9% dos nódulos iso-hiperecoicos (TR3) eram malignos. A tabela 

5 sumariza esses resultados desse subconjunto.  

  

Total % 

(n= 565) 

Benigno % 

(n=526) 

Malignos % 

(n= 39) 

p valor 

 

Ecogenicidade 

Iso-hiperecogenicidade 64,2 (363) 98,1 (356) 1,9 (7) <0,001 

Hipoecogenicidade 35,8 (202) 84,3 (170) 15,8 (32) <0,001 

Gradação da hipoecogenicidade 

Hipoecogenicidade leve 55,4 (112) 89,3 (100) 10,7 (12) 0,076 

Hipoecogenicidade 
moderada 

32,7 (66) 81,8 (54) 18,2 (12) <0,001 

Hipoecogenicidade 
marcada 

11,9 (24) 66,7 (16) 33,3 (8) <0,001 

Tabela 5. Distribuição dos nódulos conforme os três graus da hipoecogenicidade e a iso-

hiperecogenicidade entre os grupos benigno e maligno. A primeira coluna expressa dados 

quantitativos em relação à ecogenicidade dos nódulos e os graus da hipoecogenicidade. Nas colunas 

benigno e maligno é mostrado o percentual de benignos e malignos em relação graus da 

hipoecogenicidade e a iso-hiperecogenicidade. 
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O nódulo sólido levemente hipoecogenicidade não apresentou associação com 

malignidade (p=0,08), enquanto os NTs sólidos moderadamente e marcadamente 

hipoecoicos mantiveram a proporcional associação com malignidade (ambos, 

p<0,001). A tabela 6, mostra resultados da análise univariada. A seguir na figura 23, 

ilustra NTs, benigno e maligno, da nossa dessa amostra. 

 

  

   

Nódulos sólidos (TR3/TR4) OR IC p valor 

Ecogenicidade  

Iso-hiperecogenicidade (TR3) 0,104 0,450-0,241 <0,001 

Hipoecogenicidade (TR4) 9,573 4,141-22,150 <0,001 

Gradação da hipoecogenicidade  

Hipoecogenicidade leve 1,893 0,97-3,867 0,08 

Hipoecogenicidade moderada 3,885 1,861-8,110 <0,001 

Hipoecogenicidade marcada 8,226 3,269-20,701 <0,001 

Figura 23. Nódulos sólidos hipoecoicos (TR4). Planos longitudinais. (A) Levemente hipoecoico da 

amostra benigna. (B) Moderadamente hipoecoico e (C) marcadamente hipoecoico, da amostra 

maligna. Fonte: autor. 

 
Figura 18. Cortes longitudinais. Exemplos de nódulos sólidos hipoecoicos (TR4). (A) Levemente 

hipoecoico. (B) marcadamente hipoecoico. Fonte: autor. 

B A C B 

Tabela 6. Análise univariada. Associação da gradação da hipoecogenicidade e iso-

hiperecogenicidade em nódulos sólidos. 

 
Tabela 6. Associação da gradação da hipoecogenicidade e iso-hiperecogenicidade em nódulos sólidos. 
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5. DISCUSSÃO 

 

O valor da hipoecogenicidade vem sendo estudado mais a fundo por 

diversos autores (22,30,32,40,44,51,59,85,91,96). O presente grupo já havia 

previamente estratificado a hipoecogenicidade em três graus (21,22) e foi notado 

que NTs moderadamente e marcadamente hipoecoicos tinham associação 

significativamente maior de malignidade do que os levemente hipoecoicos. Esse 

tema foi alvo de estudo recente de Lee e cols (59). Vale ressaltar que na atual 

estratificação usada tanto pelo ACR TI-RADS, os NTs classificados como 

moderadamente hipoecoicos estão sendo agrupados junto com os levemente 

hipoecoicos, sendo genericamente denominados como hipoecoicos (90).  

Na presente casuística, cerca de 37% dos NTs eram hipoecoicos e mais 

comumente levemente hipoecoicos. Observou-se uma frequência 

significativamente menor de malignidade dentre os NTs levemente hipoecoicos 

comparada à frequência de malignidade progressivamente maior e com 

significância estatística dentre os NTs moderadamente e marcadamente 

hipoecoicos. Nesse último grupo a frequência de malignidade se aproximou de 

60%. Tais achados estão em concordância com achados de Lee e cols. (59) que 

também observaram prevalência menor de malignidade na presença de 

hipoecogenicidade leve.  

Ao se analisar NTs malignos, como era de se esperar, quase 80% eram 

hipoecoicos, o que se assemelha aos achados encontrados por Lee e cols. (59). 

Na nossa série, a hipoecogenicidade moderada foi a mais prevalente dentre os 

cânceres, em torno de 30%, similar ao encontrado daquele grupo (59), com 

frequência de cerca de 34%. Ainda, mais de 90% dos tumores malignos da 

presente coorte eram sólidos. Esses dados corroboram com os resultados de 

autores que já enfatizaram a forte interação da hipoecogenicidade e solidez com o 

CPT, em particular a variante clássica (13,40,50,53,70,86). 

A hipoecogenicidade leve teve menor associação com malignidade quando 
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comparada tanto à hipoecogenicidade moderada quanto à marcada. Kwak e cols. 

(53), reportaram também associação menor com malignidade nos NTs hipoecoicos 

comparada aos marcadamente hipoecoicos. No entanto, na sua casuística os NTs 

hipoecoicos são interpretados como os leve ou moderadamente hipoecoicos da 

nossa classificação. Em contrapartida, na nossa série, a iso-hiperecogenicidade 

apresentou associação com benignidade. Vale ressaltar, o percentual similar de 

cerca de 20% entre a hipoecogenicidade leve e iso-hiperecogenicidade nos 

tumores malignos. Essa associação maior dos NTs mais hipoecoicos com o câncer 

pode ser explicada pela presença de hipercelularidade e escassez de coloide nos 

NTs malignos, além da presença de fibrose, influenciando diretamente o grau da 

hipoecogenicidade. Kim e cols. (51) determinaram que percentual > 30% de fibrose 

e a hipercelularidade foram independentemente associadas com 

hipoecogenicidade em comparação com a isoecogenicidade. E ainda, somente a 

presença de fibrose (> 30%) foi independentemente associada com 

hipoecogenicidade marcada em comparação com hipoecogenicidade, 

enfatizando-se achados do corrente estudo. 

O presente estudo visou também diferenciar o quanto a abordagem da 

gradação da hipoecogenicidade impacta no sistema ACR TI-RADS. Levando-se 

em consideração nossos achados prévios, que sustentam que a 

hipoecogenicidade leve tem risco menor, podendo ou não, ser comparável à iso-

hiperecogenicidade. Na nossa série, ao usar o ACR TI-RADS, notamos que o TR4 

foi a categoria mais frequente (35,4%), em acordo com outros autores (6,23,78). 

Dentro dessa classe a prevalência dos NTs sólidos hipoecoicos leves foi de cerca 

de 22%. Nessa classe encontram-se também NTs hipoecoicos ou iso-hiperecoicos 

com algum achado de suspeição adicional.  

A classe TR4 é igualmente heterogênea em relação à prevalência de 

malignidade. Observou-se prevalência de malignidade de 10,4% na nossa série. 

Por outro lado, Di Fermo e cols. (23) obtiveram somente 3,1% numa amostra com 

categorias citológicas 2; 5 e 6, semelhante à coorte desse estudo. Quando se 

compara a prevalência usando os sistemas EU-TIRADS (82) e K-TIRADS (86) são 
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observados valores bem abrangentes, entre 26-87% e 15-50%, respectivamente. 

Provavelmente por isso, outros grupos propuseram a divisão do TR4 em três 

subcategorias (A/B/C) (6,41,52,81). Russ e cols. (81) tiveram percentual de 4% no 

TR4A e associação negativa com malignidade. Recentemente, Barbosa e cols. (6) 

subdividiram o ACR TI-RADS dessa forma. Esse grupo encontrou risco de 

malignidade de 28% no TR4A, contrapondo-se ao risco mais elevado do TR4B 

(55,6%) e do TR4C (65,2%), notando-se um comportamento do TR4A mais 

próximo às categorias de baixa suspeição (TR2 e TR3). Destaca-se, porém, que 

sua casuística era de amostra de NTs com citologias indeterminadas (3,4 e 5). No 

nosso estudo prévio (22), o TR4 foi dividido em TR4A e TR4B. Foram observadas 

taxas de malignidade de 7,8% e 35,3%, respectivamente. 

Ao se aplicar a recategorização da hipoecogenicidade leve notou-se 

diferença significativa no ACR TI-RADS ao utilizar o teste não paramétrico de 

Wilcoxon pareado (p<0,001). Essa mudança deve estar relacionada à migração de 

NTs sólidos levemente hipoecoicos, com menor risco, do TR4 para o TR3. 

Restando-se no TR4 NTs moderadamente e marcadamente hipoecoicos, com 

risco maior de malignidade. Logo, entende-se o aumento da prevalência de 

tumores malignos nessa classe (10,4%→11,2%). No entanto, essa migração 

ocasionou um aumento relativamente maior da prevalência de malignidade no TR3 

(2,1→3,9%). Deduz-se que, provavelmente pela já referida migração para essa 

classe dos NTs levemente hipoecoicos, incluindo dessa forma, tumores malignos 

levemente hipoecoicos. Consequentemente, NTs malignos entre 1,6-2,4 cm não 

deverão ser puncionados, já que o cut-off para PAAF no TR3 e TR4 são 

respectivamente 2,5 cm e 1,5 cm. O mesmo deve ocorrer em relação à 

recomendação para acompanhamento, já que no TR 3 e TR4, os NTs devem ter 

no mínimo 1,5 cm e 1,0 cm, respectivamente. Portanto o aprimoramento do valor 

preditivo do TR4 afetou negativamente o TR3, que na nossa série, se apresentou 

como uma classe com muito baixa prevalência de câncer. Assim, a 

recategorização não aumentou o poder do ACR TI-RADS em predizer 

malignidade, mas sim o reduziu. 
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Considerando-se a subanálise realizada, na qual focamos nos NTs sólidos 

sem outros achados suspeitos adicionais, TR3 e TR4. Dentro dos malignos mais 

de 80% dos NTs eram hipoecoicos (TR4). Dentro dos NTs hipoecoicos, os 

levemente hipoecoicos foram os mais prevalentes, pouco mais da metade, mas 

sem associação com malignidade (p=0,08). Diferentemente dos moderadamente 

e marcadamente hipoecoicos que mantiveram a proporcional associação 

(p<0,001). Em proximidade com todos resultados apresentados nesse estudo, a 

classificação da American Association of Clinical Endocrinologists (29) recomenda 

que NTs levemente hipoecoicos sejam incluídos na categoria intermediária, juntos 

a NTs iso-hiperecoicos, os quais são de baixo risco na ATA2015 (36). Embora 

esses NTs hipoecoicos também sejam classificados como os hipoecoicos do ACR 

TI-RADS (ecogenicidade < parênquima). Enfim, todos com riscos diferentes, ainda 

classificados juntos em classes intermediárias, como TR4. 

Em relação à reprodutibilidade da técnica usada de comparação com a 

hipoecogenicidade com a MPT, Lee e cols. (59) obtiveram moderada concordância 

interobservador usando os três graus de hipoecogenicidade. No entanto, estes 

autores comparam hipoecogenicidade com o músculo esternocleidomastoideo. 

Enquanto nós a comparamos com os músculos esterno-hioideo e esterno-tireoideo 

(MPT), como feito inicialmente por Kim e cols. (50) e usado no ACR TI-RADS (90), 

bem como, nas atuais classificações (29,81,85,90,98,99). Confiamos que essa 

diferença não seja relevante e que ambas as técnicas são facilmente reprodutíveis. 

No entanto, mais estudos são necessários para comprovar essa afirmação. 

Adicionalmente, essa técnica comparativa com a MPT é vantajosa na avaliação da 

tireoide acometida por doenças, como tireoidite linfocítica (Hashimoto), 

sabidamente prevalente, na qual o parênquima reiteradamente está hipoecoico e 

heterogêneo, e pode ser um desafio à análise da ecogenicidade de NTs (3,4,55). 

Por fim, a importância dessa técnica que é prática, objetiva e sem custos 

adicionais, estabelece maior poder da US convencional em predizer malignidade. 

Assim como, ser de relevante importância no aprimoramento do valor preditivo no 

TR4, que foi objetivo de Gao e cols. (28) que usaram a elastografia para esse fim.  
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Nosso trabalho apresenta várias limitações. Apesar da citologia não ser 

considerada o melhor padrão para o desfecho, ela foi considerada nesse estudo 

por dois motivos: (1) Um dos objetivos era determinar se a hipoecogenicidade leve 

tinha associação menor com malignidade do que os outros dois graus de 

hipoecogenicidade, como provado, e, portanto, mais relacionada à benignidade. 

Sendo assim a maior parte dos NTs não seria submetida à cirurgia, reduzindo 

consideravelmente a nossa amostra. (2) Ainda, alta concordância (98,5%) entre a 

classificação Bethesda e a histopatologia foi observada em nosso estudo anterior 

(22), que fortaleceu essa estratégia. No entanto, não evita que possa haver 

pequeno percentual de cânceres dentro da amostra benigna e vice-versa. Outra 

limitação é o critério de inclusão usado, baseado somente no relatório primário, 

bem como no nosso estudo anterior, que obteve a já referida concordância com a 

histopatologia. E relacionada também à citologia, a seleção de NTs 

exclusivamente com citologia benigna, suspeita para malignidade e maligna, foi 

outra estratégia para minimizar a influência da baixa acurácia das categorias 

chamadas de indeterminadas (3 e 4), já que a heterogeneidade no risco de 

malignidade dessas categorias é fator importante, tanto no aspecto da US quanto 

no citológico, em especial a da categoria 3. Autores relatam risco maior dentro 

dessa classe na presença de atipias nucleares, que determinam risco de 

malignidade ainda maior quando associadas a nódulo com característica US 

suspeita (56,78,95). Adicionalmente, esse método já foi aplicado em trabalhos 

anteriores (22,23). Enfim, a análise foi feita unicamente pelo mesmo operador, os 

dados da US foram coletados prospectivamente e blindado ao desfecho. Logo se 

eliminou a variação interobservador, mas não a variação intraobservador, a qual 

foi minimizada ao ser usado o mesmo protocolo para exames, coleta dos dados e 

procedimentos. 

 Em síntese, considerando-se os resultados, a gradação da 

hipoecogenicidade redefiniu o risco de malignidade, que indicam que a 

hipoecogenicidade leve tem comportamento biológico próprio, mais próxima da 

benignidade, mas com pequeno potencial maligno, influenciando diretamente o 

nódulo sólido levemente hipoecoico (TR4). Logo, a hipoecogenicidade leve não 
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pode ter a mesma pontuação que a iso-hiperecogenicidade no ACR TI-RADS. 

Concluindo, propõe-se que a inclusão do nódulo sólido levemente hipoecoico na 

subcategoria TR4A, com menor risco, possa melhorar o desempenho diagnóstico 

do ACR TI-RADS e reduzir o número de punções desnecessárias.   
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6. CONCLUSÕES 

 

▪ A gradação da hipoecogenicidade (leve, moderada e marcada) foi importante 

na estratificação de risco de malignidade de nódulos da tireoide. 

▪ A hipoecogenicidade leve mostrou associação significativamente menor com a 

malignidade, comparada à hipoecogenicidade moderada e à marcada, no 

entanto, não teve associação esperada com a benignidade, como a iso-

hiperecogenicidade. 

▪ A recategorização da hipoecogenicidade leve igual à iso-hiperecogenicidade 

ocasionou impacto negativo no ACR TI-RADS, bem como, a consequente 

recategorização do nódulo sólido levemente hipoecoico (ACR TI-RADS 4) 

como nódulo de baixa suspeição (ACR TI-RADS 3). 
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7. SUGESTÕES 

 

▪ Ratificar que a gradação da hipoecogenicidade pode influenciar positivamente 

na diferenciação entre nódulos benignos e malignos através de estudos 

posteriores. 

▪ Sugere-se que a subcategoria TR4, englobe também os nódulos pontuados 

como 4 no ACR TI-RADS, e que a hipoecogenicidade moderada e marcada 

tenham pontuação 3 e 4 respectivamente.  

▪ A subdivisão do ACR TI-RADS, em A/B/C ou em A/B, deverá ser objetivo de 

pesquisas futuras. 

▪ Determinar se a categorização do nódulo sólido levemente hipoecoico em TR4A 

no ACR TI-RADS pode reduzir o número de PAAFs desnecessárias. 

▪ Sugere-se que a subcategoria TR4A seja implantada em outros sistemas de 

classificação, como o EU-TIRADS e o K-TIRADS. 
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