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RESUMO 

 

Introdução: As patologias neoplásicas da tireoide encontram-se na lista dos 20 cânceres mais 

incidentes no mundo, e no Brasil, de acordo com o Instituto Nacional do Câncer, existe a 

previsão de 8040 novos casos em 2018.
 
Existem vários fatores que podem influenciar o 

prognóstico da doença como a histologia, tamanho do tumor, invasão para os gânglios 

linfáticos, extensão extratireoidiana, existência de metástases à distância e oncogenes que 

estão diretamente correlacionados com um melhor ou pior prognóstico. Recentemente, o 

VEGF tem sido observado em carcinomas da tireoide, e a produção de VEGF por tireócitos 

malignos tem sido comprovada in vitro e in vivo, mediando a vasculogênese e a angiogênese 

através da promoção do crescimento celular endotelial, migração, mitose, desempenhando 

um papel crítico na tumorigênese e trazendo um valor pré-requisito para a metástase.  

Objetivo: Determinar o valor prognóstico do fator de crescimento vascular no carcinoma 

bem diferenciado de tireoide por meio da análise dos resultados dos estudos selecionados. 

Métodos: O presente estudo consiste de uma revisão integrativa, orientada a partir de buscas 

nas plataformas PubMed e LILACS. Os artigos originais com potencial para responder à 

pergunta de pesquisa foram conseguidos e impressos para serem lidos na íntegra e serão 

divididos em artigos incluídos e excluídos. A pesquisa foi realizada nos idiomas inglês e 

português. Resultados A seleção de artigos contou, inicialmente, com a busca nas bases de 

dados que resultou em 48 artigos. Após análise de elegibilidade de acordo com os critérios de 

inclusão e exclusão estabelecidos, resultaram 8 artigos. Conclusão: O VEGF desempenha um 

papel importante na progressão do estágio clínico no carcinoma bem diferenciado de tireoide, 

atuando principalmente, através do estudo da imuno-histoquímica, no processo de 

vasculogênese metastática e por consequência, gerando um impacto negativo na abordagem 

terapêutica e por conseguinte na mortalidade. 

 

PALAVRAS-CHAVE: 

Carcinoma papilar de tireoide, VEGF, imuno-histoquímica.  
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ABSTRACT 

 

Introduction: As the neoplastic pathologies of the tire empty in the list of the 20 most 

incident cancers in the world, and in Brazil, according to the National Cancer Institute, there 

is a forecast of 8040 new cases in 2018. Other factors that may influence the prognosis of 

disease such as histology, tumor size, invasion to cancer patients, extrathyroid extension, 

exposure of distant metastases and oncogenes that are directly correlated with a better or 

worse prognosis. Recently, either VEGF has been observed in tire carcinomas, and VEGF 

production by malignant pneumocytes has been proven in vitro and in vivo, mediating 

vasculogenesis and angiogenesis by promoting endothelial cell growth, mitosis, playing a 

chemical role in tumorigenesis and brings a prerequisite value for metastasis Objective: To 

determine the prognostic value of vascular growth factor without well-differentiated thyroid 

carcinoma by analyzing the results of the selected studies. Methods: This study consists of an 

integrative review, based on the PubMed and LILACS search platforms. Original articles 

with the potential to answer research questions have been reached and printed for full reading 

and will be divided into included and excluded articles. A survey was conducted in the 

English and Portuguese languages. Results The selection of published articles started with a 

search in the databases that resulted in 48 articles. After eligibility analysis according to the 

inclusion and exclusion criteria specified, 8 articles resulted. Conclusion: VEGF plays an 

important role in the progression of the clinical stage in well-differentiated pneumatic 

carcinoma, acting mainly through the study of immunohistochemistry, the process of 

metastatic vasculogenesis and, consequently, generating a negative impact on therapeutic and 

impact approach. in mortality. 

 

KEYWORDS:  

Papillary thyroid cancer, VEGF, immunohistohemistry 
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INTRODUÇÃO 

 

O câncer é uma consequência de alterações genéticas acumuladas e sendo assim, a 

compreensão destas alterações no estado de doença oferece a esperança de desenvolver novos 

e melhores tratamentos e, pode fornecer informações relacionadas a melhor qualidade de vida 

e prognóstico para cada paciente individualmente (1). As patologias neoplásicas da tireoide 

encontram-se na lista dos 20 cânceres mais incidentes no mundo (2) e no Brasil, de acordo 

com o Instituto Nacional do Câncer, existe a previsão de 8040 novos casos em 2018
 
(3). 

Apesar de não estar classificada entre os 5 primeiros tipos de cânceres mais comuns, é a 

patologia neoplásica mais frequente dentro das neoplasias endócrinas e a sua incidência tem 

aumentado nas últimas décadas (4,5).
 

Os carcinomas diferenciados da glândula tireoide podem subdividir-se em carcinomas 

papilares e carcinomas foliculares, enquanto os tumores indiferenciados se denominam 

carcinomas anaplásicos e medulares (6). A maioria dos tumores diferenciados da tireoide tem 

um bom prognóstico a longo-prazo, porém em 20% dos casos a terapêutica falha devido a 

recorrência da doença no local ou à distância, perda da capacidade de captação de iodo ou em 

casos mais raros devido à progressão de tumores bem diferenciados para tumores pouco 

diferenciados ou indiferenciados (4). Existem vários fatores que podem influenciar o 

prognóstico da doença como a histologia, tamanho do tumor, invasão para os gânglios 

linfáticos, extensão extratireoidiana, existência de metástases à distância e oncogenes que 

estão diretamente correlacionados com um melhor ou pior prognóstico. Além do mais, as 

variáveis dependentes do doente, como o sexo e a idade, também têm um grande impacto no 

prognóstico (7).
 

A cirurgia é o esteio no tratamento de doenças malignas epiteliais da tireoide e é 

muitas vezes seguida por terapia iodo radioativa para ablação completa de remanescentes 

tireoidianos e tratamento da doença micrometastática potencial. A gestão do câncer de 

tireoide metastático é mais complexa e inclui uma combinação de ressecção cirúrgica, terapia 

de radiação externa e quimioterapia. A doença pode tornar-se refratária às estratégias de 

tratamento padrão, com limitadas opções de tratamento para casos não cirúrgicos (8).
 

Os avanços recentes na compreensão da composição genética das neoplasias da 

tireoide têm levado ao desenvolvimento de uma taxonomia molecular e o desenvolvimento e 

aprovação de terapias orientadas molecularmente (9).
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Tal como é demonstrado por muitos estudos, a angiogênese desempenha um papel 

crucial na patogênese do câncer, progressão e metástase, enquanto tumor não pode crescer 

rapidamente ou emitir metástases para órgãos distantes sem vasos. A angiogênese é a 

formação de novos vasos sanguíneos a partir microvasculatura preexistente. Ela ocorre em 

estado fisiológico (24) e condições reparativas (25). Também está envolvida em várias 

condições patológicas, como o crescimento do tumor e inflamação (25). O porquê de a 

angiogênese ser de importância central no crescimento e progressão tumoral, tornou-se um 

alvo da terapia do câncer. 

Os receptores de tirosina-quinase (RTK) são inibidores dos receptores mais 

comumente sobre-expressos em cânceres da tireoide. Rearranjos genéticos resultantes na 

expressão de proteínas quiméricas que envolvem o domínio de tirosina-quinase são comuns 

em relação a esse tipo de tumor. Assim, a inibição da sinalização do receptor tirosina-

quinase, especificamente ou usando abordagens menos específicas, representa uma 

alternativa lógica para o tratamento (10). Vários fatores de crescimento estão envolvidos no 

processo de angiogênese em lesões malignas e entre eles, o fator de crescimento endotelial 

vascular (VEGF) parece ser particularmente importante neste tipo de câncer, sendo 

possivelmente modulado pelo hormônio tireoestimulante (TSH) (11, 12, 13).
 
O fator de 

crescimento endotelial vascular (VEGF), também conhecido como fator de permeabilidade 

vascular, é um potente estimulador da proliferação celular endotelial in vitro e in vivo (26-

28). Esta glicoproteína homodimérica de ligação à heparina tem sido implicado no 

crescimento de tumor (29-32)
 
e tem sido proposto como um marcador de prognóstico em 

diversas neoplasias (33-34). Recentemente, o VEGF tem sido observada em carcinomas da 

tireoide, e a produção de VEGF por tireócitos malignos tem sido comprovada in vitro e in 

vivo (35-37). A terapia anti-VEGFR-VEGF para o câncer reavalia o alvo onde, o processo 

principal foi envolvido na interação da via oxigenação-perfusão e estimulação tumoral (37-

39). Embora uma série de moléculas, tais como o fator de crescimento derivado de plaquetas 

esteja envolvido na angiogênese, a família do VEGF é o fator pró-angiogênico predominante 

e tem sido amplamente estudado.
40

 VEGF, consiste do VEGF-A, VEGF-B, VEGF-C e 

VEGF-D, medeia a vasculogênese e a angiogênese através da promoção do crescimento 

celular endotelial, migração, mitose (41). VEGF é necessário para o estabelecimento de 

hematopoiese (42), enquanto no estado patológico, o VEGF promove a angiogênese tumoral 

e aumento da permeabilidade vascular. Todas estas evidências significam que o VEGF 

desempenha um papel crítico na tumorigênese e traz um valor pré-requisito para a metástase 

(43). 
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HIPÓTESE 

A hipótese desta pesquisa é que o fator de crescimento endotelial vascular está 

relacionado, dentre outros marcadores tumorais, ao prognóstico da neoplasia maligna bem 

diferenciada da tireoide sendo assim considerada uma pior sobrevida quando houver 

expressão aumentada do fator. 

 

OBJETIVOS GERAIS 

 

O objetivo deste estudo é determinar o valor prognóstico do fator de crescimento 

vascular no carcinoma bem diferenciado de tireoide do tipo carcinoma papilífero.  

 

MÉTODOS 

 

Trata-se de um estudo de revisão integrativa que contempla a seleção e análise dos 

estudos por dois revisores independentes e um terceiro revisor em caso de divergências. A 

estratégia de busca foi direcionada para identificar as informações existentes na literatura 

publicadas em artigos originais de estudos observacionais que analisaram a presença do 

marcador tumoral com a mortalidade relacionada a carcinoma papilífero de tireoide. 

Foram identificados artigos originais relacionados ao tema nas bases de dados 

selecionadas para esta pesquisa: PUBMED e LILACS. A estratégia de busca foi construída 

com termos MeSH, no idioma inglês: (papillary thyroid cancer) AND (VEGF) AND 

(Immunohistochemistry). A seleção de estudos constituiu-se de três etapas: fase de títulos; 

fase de resumos e fase de artigos completos, iniciou-se após as buscas em todas as bases de 

dados. 

Os critérios de inclusão foram compostos pelos seguintes itens: artigos originais de 

estudos observacionais que analisaram o fator de crescimento endotelial vascular como fator 

prognóstico para os carcinomas papilíferos de tireóide; estudos feitos entre 2010 e 2019; 

estudos que empregaram um ou mais do seguintes fatores de exposição: carcinoma papilar de 

tireoide com intervenção cirúrgica e análise das peças por imuno-histoquímica e positividade 

do VEGF. Foram excluídos: estudos em duplicata, dados que não puderam ser extraídos ou 

calculados do artigo original. 

As variáveis de desfecho analisadas (invasão linfonodal e metastática à distância), 

foram escolhidas para avaliar o prognóstico nos carcinomas bem diferenciados da tireoide. 
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Os estudos analisados demonstraram a expressão aumentada do VEGF em neoplasias, mesmo 

que bem diferenciadas, em relação ao tecido tireoidiano normal. O que reafirma sua função 

fisiológica no crescimento do tecido tumoral. 

Os artigos originais com potencial para responder à pergunta de pesquisa foram 

conseguidos e impressos para serem lidos na íntegra e serão divididos em artigos incluídos e 

excluídos. Os artigos originais incluídos foram aqueles que responderam à pergunta desta 

revisão. Foi construída uma planilha com software Microsoft Excel com os seguintes 

elementos: título do estudo; nome dos autores do estudo; ano do estudo; e considerações dos 

autores. 

 

RESULTADOS 

 

A seleção de artigos (demonstrada na figura 1) contou, inicialmente, com a busca nas 

bases de dados que resultou em 48 artigos. Não foi possível resgatar 6 dos artigos de forma 

completa. Dos restantes, 8 artigos foram excluídos por terem sido publicados antes de 2010, 

não fazendo parte dos critérios de inclusão. Na etapa de exclusão pelo título, foram 

eliminados 19 trabalhos por não terem relação, de forma geral, com o estudo. A análise dos 

resumos excluiu 5 artigos devido ao desfecho analisado ser incompatível com a variável 

principal do estudo. Após análise de elegibilidade dos 10 artigos restantes, resultaram 8 

artigos. 
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Figura 1 - Fluxograma de seleção dos estudos. 

 

A figura 2 ilustra uma visão geral das considerações dos autores nos estudos 

escolhidos relacionando a expressão do VEGF com a mortalidade e prognóstico nos pacientes 

analisados. Tais estudos demonstraram maior impacto na relação da presença do marcador e 

doença a distância.   

Título Autores Considerações 

The Prognostic Role of 

Vascular Endothelial 

Growth Factor-A 

Expression in Thyroid 

Carcinomas. (2018) 

Zana Vela-Gaxha, Labinot 

Shahini, Suzana 

Manxhuka-Kerliu. 

Conclui que a expressão do 

VEGF-A é supra regulada no 

câncer de tireoide. Podendo ser 

uma importante ferramenta no 

diagnóstico em TC e diminuindo 

a sua mortalidade. 

Co-regulatory potential of 

vascular endothelial 

growth factor–A and 

vascular endothelial 

growth factor–C in thyroid 

carcinoma. (2013) 

Alfred King-Yin L 

am. 

Defende que o VEGF-A e o 

VEGF-C atuam em simbiose na 

produção de proteínas no câncer 

de tireoide, se auto regulando 

quando necessário. 

Coexpressed High Levels 

of VEGF-C and Active 

MMP-9 Are Associated 

With Lymphatic Spreading 

and Local Invasiveness of 

Papillary Thyroid 

Carcinoma. 

Sonja Selemetjev. Afirma que altos níveis de 

VEGF-C associado ao aparelho 

linfático invasivo sugere um 

aumento no potencial de 

malignidade e mortalidade nos 

pacientes. 
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Concomitant high 

expression of survivin and 

vascular endothelial 

growth factor‐ C is 

strongly associated with 

metastatic status of lymph 

nodes in papillary thyroid 

carcinoma. (2019) 

Sonja Selemetjev. Expõe que a expressão do VEGF 

é clinicamente significativa para 

predizer o potencial metastático 

do câncer papilífero de tiroide e 

do seu tratamento. 

Diagnostic Value of 16 

Cellular Tumor Markers 

for Metastatic Thyroid 

Cancer: An 

Immunohistochemical 

Study. (2011) 

Huasheng liang, Yuhua 

zhong. 

Demonstrou que VEGF-C e 

bFGF têm maior acurácia na 

detecção precoce e diagnóstico 

diferencial entre carcinoma 

metastático e não metastático. 

Expression of Vascular 

Endothelial Growth Factor 

and Its Receptors in 

Thyroid Nodular 

Hyperplasia and Papillary 

Thyroid Carcinoma: A 

Tertiary Health Care 

Centre Based Study. 

(2018) 

Nur Hidayati Mohamad 

Pakarul Razy, Wan 

Faiziah Wan Abdul 

Rahman. 

Mostrou um aumento na 

expressão do VEGF-1 e 3 na 

malignidade dos casos de CTP e 

na piora dos dados clínicos-

patológicos dos pacientes. 

Lymphatic Vessel Density 

and VEGF-C Expression 

are Significantly Different 

Among Benign and 

Malignant Thyroid 

Lesions. (2010) 

Eduardo Anselmo Garcia. Afirma que mesmo a expressão 

do VEGF nas neoplasiaS de 

tireoide sendo controversa, 

estudos demonstram a presença 

do VEGF-3 no carcinoma papilar 

e folicular. 
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Vascular Endothelial 

Growth Factors and 

Angiopoietins in 

Presentations and 

Prognosis of Papillary 

Thyroid Carcinoma (2011) 

Chuen hsueh. Conclui que o VEGF 

desempenha um papel importante 

na progressão dos estágios 

clínicos do CTP, porém apenas 

em longo prazo poderá se 

relacionar com os níveis de 

mortalidade. 

Figura 2 - Principais estudos avaliados com impacto na relação do marcador 

tumoral e disseminação da doença.  

 

DISCUSSÃO 

 

Em relação a predição do potencial de malignidade, alguns subtipos do fator VEGF se 

mostraram mais expressivos do que outros. No estudo de Garcia et al, o VEGF-C é 

marcadamente mais expressos nas neoplasias malignas, associado a uma maior expressão da 

densidade de vasos linfáticos (LVD) peritumorais. Desse modo, defende que o VEGF-C e o 

LVD devem representar um bom parâmetro prognóstico, assim como um potencial alvo 

terapêutico (50). 

Já em outro estudo prospectivo com análise imunohistoquímica de peças de tireoide e 

um grupo controle, é constatado que a expressão do VEGF-A é maior no grupo acometido 

por neoplasias, mas não associa o fator com marcadores de prognóstico como aumento 

invasão vascular ou linfática e mitoses atípicas (44). 

Percebe-se que o VEGF-C está notadamente mais expresso quando se trata de invasão 

local e status de prognóstico metastático. Selemetjev et al, 2016, (45) analisou por meio de 

imunohistoquímica 60 peças de carcinoma de tireoide com positividade para VEGF-C e 

MMP-9 e correlacionou com a presença de metástase linfonodal, estádio TNM e associação 

com parâmetros clínico-patológicos. Sugeriu o uso desses biomarcadores como preditivos de 

comportamento agressivo do carcinoma papilar da tireoide. Em artigo de 2019, mostrou que a 

expressão de survivin e VEGF-C está diretamente relacionada ao desfecho de invasão local e 

linfonodal, sendo assim um preditor de comportamento atípico do carcinoma papilar de 



12 
 

tireoide. Além disso, mostrou que os dois fatores envolvidos cooperam no processo de 

metástase (45). 

Outro trabalho analisou peças de carcinoma papilar de tireoide e de carcinoma 

indiferenciado de tireóide e concluiu que a expressão dos biomarcadores VEGF-A e VEGF-C 

é maior nos carcinomas que evoluíram com linfonodos metastáticos (47). Realizado estudo 

imunohistoquímico com pesquisa de 16 marcadores tumorais no carcinoma metastático de 

tireoide. MMP2, PTTG, VEGF-C, CXCR-4, and bFGF são os marcadores encontrados no 

carcinoma de tireoide com maior risco de metástase. Dentre estes, VEGF-C e bFGF têm 

maior acurácia na detecção precoce e diagnóstico diferencial entre carcinoma metastático e 

não metastático (48).  

O estudo de Razy (2018) analisou a expressão do VEGF e seus receptores na 

hiperplasia nodular de tireóide e no carcinoma papilar de tireoide. Foi demonstrada uma co-

expressão relevante do fator e seu receptor VEGFR-1 (49). Além disso, concluiu que não 

havia uma relação importante da expressão dos receptores e o status linfonodal e extensão do 

tumor. (RAZY, 2018) A expressão de VEGF mostrou diferença na mortalidade por câncer 

livre de doença metastática e grupos recorrentes. Assim como, correlacionou sua expressão 

ao estadiamento clínico (51). 

O VEGF e seus receptores são, portanto, considerados como alvos terapêuticos 

atrativos no tratamento dos cânceres tireóide (18). Desde 2011, quatro inibidores da tirosina 

quinase (TKI) de segmentação vascular do receptor do factor de crescimento endotelial 

(VEGFR) foram aprovados pela Food and Drug Administration dos EUA para o câncer de 

tireóide: cabozantinibe e vandetanibe para o câncer medular da tiróide e sorafenibe e 

lenvatinibe para câncer diferenciado da tiróide. Todos os quatro medicamentos são inibidores 

multiquinase que atuam em várias vias moleculares envolvidas no crescimento, angiogênese 

e disseminação local e a distância (19). 

Assim, o sinal via VEGF tem sido apontado como uma opção terapêutica para o 

câncer da tireoide. Na verdade, quatro VEGFR-TKI incluindo vandetanibe, sorafenibe, 

lenvatinibe e cabozantinibe foram aprovados pela Food and Drug Administration dos EUA 

para uso no câncer diferenciado de tireóide com iodo radioativo refratário ou câncer medular 

da tiroide (20-22). Deste modo, espera-se que o uso de inibidores da tirosina quinase 

VEGFR-seria aumentando no futuro próximo. No entanto, as toxicidades associadas a 

VEGFR-TKI no câncer da tireoide avançado permanecem desconhecidas. Além disso, a 

eficácia global do VEGFR-TKI nestes pacientes não tem sido avaliada de forma abrangente. 
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O estudo de Yimaer (2016), que inclui 1.614 doentes, demonstra que o uso de 

inibidores da tirosina quinase VEGFR-em câncer avançado de tireoide influenciou de forma 

significativa melhora da qualidade de vida e performance status, e existe também uma 

tendência para melhorar a sobrevida global em comparação com os grupos de placebo. A 

segurança dos tratamentos sistemáticos é de particular importância no ajuste paliativo em 

pacientes com câncer avançado de tireóide, dado o potencial impacto negativo na qualidade 

de vida (17). Quanto à toxicidade, uma meta-análise anterior realizado por Hong et al. (23) 

relatou que o uso de inibidores da tirosina quinase VEGFR influenciou de forma significativa 

o risco aumentado de efeitos adversos fatais quando comparado com os controles (odds ratio: 

1,85, 95% CI: 1,33-2,58, P< 0,01), enquanto que a análise de subgrupos de acordo com os 

tipos de tumores mostraram que o uso de VEGFR-TKI fez não influenciou de forma 

significativa aumentar o risco de efeitos adversos fatais (odds ratio: CI 2,25, 95%: 0,61-8,30, 

P=0.22). Resultados de nosso estudo indicam que o uso de VEGFR-TKI influenciou de forma 

significativa aumentou o risco de interrupção do tratamento e quaisquer eventos adversos 

graves, mas não dá efeitos adversos fatais, o que é consistente com os achados de um estudo 

anterior. Com base nestes resultados, podemos concluir que VEGFR-TKI pode ser 

recomendada para uso no câncer da tireoide avançado, devido ao seu potencial na sobrevida, 

embora o uso desses medicamentos iria aumentar o risco de desenvolver a descontinuação do 

tratamento e quaisquer eventos adversos graves. Estudos de acompanhamento de longo prazo 

para sobrevida global de pacientes com câncer de tireoide avançado que recebem estes 

VEGFR- TKI ainda são necessários porque os dados de sobrevivência nestes estudos 

publicados são imaturos no momento da análise (17). 

 

CONCLUSÃO 

 

O desenvolvimento do presente estudo possibilitou uma análise, através de artigos 

científicos selecionados, da relação do VEGF com a mortalidade e prognóstico nos pacientes. 

Dada a importância do assunto, visto os dados epidemiológicos das neoplasias de tireoide e 

sua relação metastática relacionada ao prognóstico dos pacientes, surgiu a necessidade de 

levantar dados que corroboram para relação do VEGF não somente como um fator pró-

angiogênico fisiológico, mas como um estimulador da permeabilidade vascular e contribuinte 

da tumorigênese metastática, influenciando diretamente na mortalidade dos pacientes. 

A problemática em questão ainda aflora o debate entre diversos centros de pesquisas 

no mundo, o que destaca a relevância do tema e o impacto do mesmo no desenvolvimento de 
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novas modalidades de tratamento para o câncer de tireoide, fator crucial devido a falta de 

terapias eficazes para tumores que provam ser resistentes a radioiodo e terapia-supressiva 

hormonal.  Apesar de ser considerado intratável no passado, ao longo dos últimos anos, um 

grande número de compostos novos tem sido desenvolvidos vias alvo ativados em cânceres 

progressivos da tireoide, vários dos quais tem progredido em ensaios clínicos.  

Através da metodologia aplicada e com o auxílio das variáveis de dados que  

contribuíram para avaliar os diferentes tipos de fatores de crescimento vascular existentes, 

conclui-se que o VEGF desempenha um papel importante na progressão do estágio clínico no 

carcinoma bem diferenciado de tireoide, atuando principalmente, através do estudo da imuno-

histoquímica, no processo de vasculogênese metastática e por consequência, gerando um 

impacto negativo na abordagem terapêutica e por conseguinte na mortalidade. 
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