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OBJETIVO: A paratireoidectomia total sem autoimplante tem
sido sugerida para tratamento de casos de hiperparatireoidis-
mo relacionado à insuficiência renal crônica. Com o objeti-
vo de esclarecer riscos e dificuldades de controle clínico,
analisaram-se comparativamente a evolução laboratorial pós-
operatória e as necessidades de cálcio e calcitriol de doentes
tratados por essa técnica, em relação a pacientes submetidos
a paratireoidectornia total com autoimplante.
MATERIAL E MÉTODOS: Onze pacientes, tratados por pa-
ratireoidectomia total sem autoimplante (denominado GRU-
PO TOTAL), tiveram seus dados de quantidade de cálcio e
calcitriol consumidos no pós-operatório imediato, aos três
meses, aos seis meses e 12 meses após a operação compara-
dos aos dados de sete doentes (denominado GRUPO
AUTOTX), selecionados ao acaso de um grupo de 57 pacien-
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tes submetidos a paratireoidecromia total COOl auroimplanre.
Foram analisada.') as dosagens de cálcio, fósforo e fosfatase
alcalina nesses períodos.
RESULTADOS: O consumo de cálcio e calcirriol não apre-
sentou diferença cem significância estatística em nenhum
período do pós-operatório. Nos dois grupos houve redução
dos níveis de cálcio e fósforo. A redução do nível do fósforo
foi mais acentuada no GRUPO AUTafX e demorou mais
tempo para elevar-se, mas igualou-se ao nível do GRUPO
TOTAL ao final de um ano. Nos dois grupos houve elevação
inicial da fosfatase alcalina no pós-operatório imediato, po-
rém com queda progressiva desde a dosagem aos três meses e
praticamente normalizou-se ao final de um ano da operação.
No período analisado houve três óbitos no GRUPO TOTAL,
nenhum deles relacionado à operação ou a complicações
metabólicas da hipocalcemia.
CONCLUSÕES: Até um uno de seguimento não houve dife-
rença entre o consumo de cálcio e calcitriol após paratireoi-
dectomia total sem ou com implante de paratireóide. A redu-
ção do fósforo foi mais longa e mais intensa no GRUPO
AUTOTX antes de 12 meses. Até um ano as duas técnicas
operatórias apresentaram evoluçãoclínica e laboratorial se-
melhantes.

ABSTRACT

BACKGROUND: Tato! purathyroidecromv wiüiout
autotranspíanuuíon has been propose d to treat renal
hvperpamtnyroidism. To oscertaín the rísks and difficuities
in the medicalmanagement, biochesuicaí data, calcium anil
catcí n-ioí re quirentents (d patient s submitted to tara I
jJurill!Jyroidec{omy without autoírunspiantatíon were
cotnpared to lhe data of potients who underwent total
parashvroidectcnny anil autotmnsplanratíon.
MATERIAL AND METHODS: Eteven patíents treoted bv to-
tal puratliyroidectoniy alone (TOTAL GROU?) ltad their data
of catciwn mil! caleitriol requirements rigíu after lhe
operation, and after turee, six and 12 rnonths compared 10
the cquivulent datei [roni scvrn patients randotniv seíccted
[roni o grollp o] 57 pcüesus submííteü ro totot
purat nvroidecrcnnv and autotronsplantotion. (AUTOTX
GROU?). Catcium. phosptiorus and atkatine phosphatase
seml1/. leveís were atso analyred ;11 this period.
RESULTS: Caíciutn asul calcitriol requirements were
equivalem in both groups. Tíiere \Vere reductions in lhe levels
o] culcinm an d phospfJOrus, bur witlunn sígntficaru
difference. The píiosphorus level fali was /llOre íruense and
lasted morl' ;/1 AUTOTX GROU?, but wes almost eoual after
12 1Il011tl1S. 11/.both glvups there was a transient rise ín alkaiine
phosphcuase. foltowed by a signíficons fali in lhe Ievels of
lhe ensvme. Three patients oITOTALG~OUP died ofunrelated
causes during the [otlow-up periodíone from pneumonia
and two from hemorragic cerebrovascular attackí. NOl1e died
of lIypoca1cemia.
"CONCLUSiONS: Utuíl one year 01foflow IIP, rhere were tIO
differences in calcium 1I11d caíciuíot requirements after 10-

tal parattvyroidectomy witn or wíthout autotronsplantation.
Phosphorus reducüon was more intense and iasted more ín
AUTOTX GROU?, butwasequal tolhe levei ofthe other group
after 12 months. Untíí one year ofJollow u!" both technioues
ied to the slime caícíum 'and calciuíol requíremerus and ver)'
dose biochemical data.

INTRODUÇÃO

Várias alterações metabólicas conseqüentes à insuficiên-
cia renal crônica têm a capacidade de estimular as glândulas
paratireóides. Os níveis elevados de fósforo. assim como os
níveis baixos de cálcio e de 1.25-dihidroxi-vitamina D3 (cal-
citriol) determinam-aumento de volume das glândulas e in-
cremento na secreção do horrnônio da paratireóide (PTH)( I].

A observação de hiperplasia das paratireóides relaciona-
da com o desenvolvimento da doença renal crônica foi rela-
tada há mais de meio século [2]. No entanto. somente com o
aprimoramento das técnicas de diãlise e maior sobrevida dos
doentes foi possível notar melhor a doença óssea decorrente
dessa forma de hiperparatireoidismo (HPT).

A sintamatologia relacionada ao aparelho locomotor em
doentes com insuficiência renal crônica é denominada
osteodistrofia renal. Na verdade, a chamada osreodistrofia
renal compreende diversas desordens esqueléricas que aco-
metem os indivíduos renais crônicos. Muito embora a distin-
ção de cada uma dessas desordens não seja sempre possível
através da clínica e dos exames laboratoriais. a análise
morfológica da biopsia óssea permite dividir a osteodistrofia
renal em: osteíte fibrosa cfstica. osteomalácia, doença óssea
adinârnica, doença mista e intoxicação alumfnica [3.41. A
divisão da osteodistrofia renal em grupos distintos é impor-
tante: os mecanismos fisioparológicos são diferentes e dessa
forma devem ser estabelecidos tratamentos específicos. A
osteíte fibrosa é ti doença óssea decorrente do HPT . A ostette
fibrosa apresenta atividade de remodelação óssea aumenta-
da, determinada pela secreção aumentada deiPTH. Dessa for-
ma, o tratamento da osteite fibrosa envolve atuação sobre a
pararíreõide.

O controle do HPT é alcançado na maioria dos casos
através do tratamento clínico com cálcio e calcitnol. Embora
efetivo na maior parte dos doentes com insuficiência renal,
cerca de 5% dos pacientes evoluem com forma descontrola-
da de HPT e a osteíte fibrosa cística se desenvolve. A ostefte
fibrosa pode determinar dores ósseas e fratura com graves
conseqüências e variada morbidade. Mesmo após transplan-
te renal pode ocorrer HPT com osteíte fibrosa. ainda que não
haja mais o estímulo inicial para a paratireóide. Quando o
tratamento clínico não for capaz de controlar o HPT está in-
dicado o tratamento cirúrgico dessa doença.

O primeiro tratamento cirúrgico descrito com bons resul-
tados no HPT da doença renal foi a parurireoidectomia
subtotal, relatada em 1960 por Stanbury, Lumb e Nicholson
[5]. Muito embora vários autores tenham obtido bons resul-
tados corri essa técnica [6,7], há risco de necrose do coto e
hípoparatireoidismo. Além disso. após alguns anos, o coto
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remanescente pode tornar-se também hiperplásico 'e provo-
car recidiva do HPT. Nessa última condição, a reoperação na
região cervical está associada não só a risco de insucesso no
controle do HPT, como também a lesões iatrogênicas. Acres-
cente-se alem disso a possibilidade de recidiva devida a
paratireóide supranumerãria ria região cervical. Levantar a
suspeita de glândula supranumerária antes da reoperação
seria difícil, dada' a maior probabilidade de hiperplasia do
coto de paratireóide da primeira operação. Havendo, porém,
uma glândula extra; a reoperação com a retirada do coto
seria ineficaz. .

Em 1"967, Chisholm Ogg realizou paratireoidectomia to-
tal em quatro doentes, com o intento- de evitar recidiva do
HPT [8]. O hipoparatireoidismo permanente seria esperado
em todos os casos após esse procedimento e a técnica não foi
muito empregada.

Após alguns anos, em 1975, WelÍs et al. [9] descreveram a
técnica da paratireoidectomia total associada ao autoimplante
heterotópico imediato de fragmentos de paratireóide no teci-
do IIIuse ular do antebraço, Desse-modo, ohipoparatireoidismo
permanente poderia ser evitado. Na eventual recorrência do
HPT, a dosagem do PTH no sangue do antebraço portador do
implante e sua comparação com o nível obtido no 'outro mem-
bro.permite melhor avaliação da causa. Na recidiva devida a
'parutireóide supranumerária esperam-se medidas com níveis
semelhantes nos dois membros. Na recidiva relacionada à
hiperplasia do implante observa-se nível muito mais elevado
no membro com os fragmentos de paratireóide, quando com-
parado ao nível sistêrnico, Conforme o resultado dessa avali-
ação relativamente "simples é possível direcionar a
reintervenção cirúrgica para o antebraço ou para a região
cervical. O risco dehipoparatireoidismo decorrente da para-
tireoidectornia total com autoimplante foi minimizado atra-
vés da técnica de criopreservação do tecido paratireóideo
resfriado e-m meio nutriente e armazenado em nitrogênio lí-
quido por seis semanas, proposta em 1977 pelo mesmo pes-
quisador [10]. Atualmente, a técnica de criopreservação é parte
integrante- das 'operações relacionadas às hiperplasias de
pararireóide e reoperações.

O tipo de 'paúltireoidectomia a ser empregado no trata-
mento dos pacientes com osteíte fibrosa associada à doença
renal ainda é muito discutido. Em 1991', Rothmund et aI. [11]
revisaram a literatura sobre a paratireoidectomia subtotal e
total com autotraiisplante e relataram sua experiência em es-
tudo prospecrivo randornizado. Eles concluíram que a técni-
ca -total com uutoimplante era o método de escolha para o
tratamento. Entretanto, há autores que ainda recomendam a
ressecção subtotal [121 e outros consideram as duas técnicas
equivalentes r.l 3].

A utilização da técnica mostrou que o autoimplante pode
apresentar inconvenientes em sentido 'contrário ao pouco
funcionamento. O crescimento neoplásico foi relato isolado
[14], mas tornou-se uma preocupação. O implante de um teci-
do paratiréoideo que depois é considerado câncer no exame
anatomopatológico já foi mencionado por alguns autores
[I ),.1 6] e é outro risco possível, apesar da raridade. O controle
através da excisão dos implantes no músculo do antebraço

nem sempre é muito .fácil e há. até registro, na literatura, da
sugestão de amputação de membro em paciente de 38 anos,
para te;1t~ ;oluci.onar o problema [17]. o cuidado na seleção
do material a serimplantado deve ser grande, para evitar seu
funcionamento excessivo [1 S], Mesmo assim, a evolução do
tecido implantado.é imprevisível e pode ser muito problemá-
tica em alguns casos [19].

A paratireoidectomia total sem autoimplante foi pouco
empregada pelá conseqüência do hipoparatireoidismo -que
obrigaria à reposição permanente de cálcio e calcitriol. Além
disso alguns autores atribuíram ao hipoparatireoidisrno, a evo-
lução para- osteomalácia e desenvolvimento de fraturas [20].
Outros autores, entretanto, mostraram que a técnica apresenta-
va bons resultados, com metabolismo ósseo satisfatório [21,22]
e isso também foi observado em pacientes transplantados re-
nais [23]. Outros grupos têm estudado a técnica e publicaram
resultados favoráveis bastante recentes [24].

Nesse contexto, cresce a importância de aprofundar os
estudos da técnica da paratireoidectornia total sem autoim-
plante. A possibilidade de criopreservação do tecido
paratireóideo ressecado e seu emprego ulterior tornam factível
esse estudo em seres humanos, pois o hipoparatireoidismo
pode ser revertido pelo implante em segundo tempo.

Em uma primeirafase devem ser estudadas as evoluções
clínica e laboratorial desses indivíduos, com o intuito de
verificar se já existem nesse momento fatores desfavoráveis
ao emprego da técnica, principalmente no que se refere às
necessidades de réposição de cálcio e de calcitriol durante o
período pós-operatório e à influênci'a dessa operação sobre
complicações, corno fraturas ósseas. Nesse sentido se insere o
presente trabalho.. . . -

MATERIAL E MÉTODOS

Foram analisados dois grupos de pacientes com HPT re-
nal, tratados por cirurgia.

Em U111 grupo, 1I pacientes foram submetidos a parati-
reoidectomia total sem autoirnplante, após assinatura de Ter-
mo de Consentimento Informado, em protocolo de pesquisa
aprovado pela Comissão Ética para Análise de Projetos de
Pesquisa do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina
da UniversidadedeSãó Paulo. Esses são referidos como GRU-
PO TOTAL. Esse grupo se constituiu de sete mulheres e qua-
tro homens, cujas' idades variaram entre 20 e 70 anos, com
média de 48,1 anos. Nesse grupo, uma paciente de 70 anos
teve óbito cerca de 2 meses após a operação por pneumonia.
Dois pacientes faleceram durante o pós-operatório tardio por
acidentes vasculares cerebrais hemorrágicos.

O segundo grupo constou de sete pacientes submetidos a
paratireoidectomia total com autoimplante pela mesma indi-
cação cirúrgica, denominado GRUPO AUTOTX e constituído
de casos escolhidos aleatoriamente e que tinham seguimento
maior que um ano, de um grupo de 57 doentes operados pela
técnica da paratireoidectomia total com autoimplante. O GRU-
PO AUTOTX tinha cinco mulheres e dois homens. A idade
nesse gmpo variou entre 17 e 54 anos, com média de 36,7 anos.
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Em todos os pacientes dos dois grupos foram ressecadas
pelo menos quatro glândulas parntireéides com documenta-
ç50 microscópica. No GRUPO AUTarX além da ressecção
das paratireôides procedeu-se o implante de cerca de 20 mg
em frugmentos de puratireóide na musculatura do antebraço,
contralurerul à f'Istuln arteriovencsa empregada para
hernodiálise.

A quantidade. de tecido puratlreóideo ressecado foi esti-
mada através do cálculo da massa das parutireóides em gra-
mas pela fórmula P> 0,585.r RV (cor') + 0,/34 onde p ê o
peso da pnratireóide em gramas, RV corresponde ao produto
das três dimensões da glândula em em [25}. As dimensões
das purutireóides foram obtidas durante o ato cirúrgico ime-
diatamente após a sua ressecção.

Foram unclisudos os dados cirúrgicos e os grupos
'foram comparados quanto aos níveis de cálcio, fósforo
e fosfarnse alcalina no pré e no pós-operatório imedia-
to, aos três meses. aos seis meses e <tos 12 meses de pós-
operâtório. Também foram comparados os dados refe-
rentes ao consumo de cálcio e calcitriol no pós-opera-
tório imediato e ainda três. seis e 12 meses após a ope-
ração. Os níveis de PTH no período pré e pós-operató-
rio também foram relacionados. Nos pacientes com

autoimplante procedeu-se a dosagem nos dois membros.
A dosagem imunométnca da molécula imacta do PTH

foi considerada dentro da normalidade entre os valores de 10
a 72 pglmL. O cálcio total no soro foi considerado normal
entre os valores de 8,5 a 10.5 mgldL. O fósforo normal ficou

. entre os valores de 2.3 e 4,6 mg/dL e a fosfatase alcalina
entre 60 e 170 U/L.

Os dados foram comparados e submetidos à análise esta-
tfsticn através do Teste t para duas amostras e Teste Exato de
Fisher. Foi considerada significnnte a diferença estaustica
com I) menor que 0.05. As observações a longo prazo não se
referem aos gmpos completos, por perdas determinadas por
óbito ou falta do paciente ao seguimento.

RESULTADOS

A média da." idades foi diferente nos dois grupos mas não
houve diferença estatisticamente significante (p>O,IO).

A tabela I relaciona os níveis pré-operatórios de cálcio,
fósforo, fosfutase alcalina e PTH nos grupos.

Tabela I - Dados laboratoriais pré-operatõrtos

Grupo Total Grupo Aurotx

Média Média
PTH (pg!JIlL)
Foxfatase Alcalina (U/L)
Cálcio (mg/dL)
Fósforo (mgldL)

934,5
970,7
9,5
7,0

1373,7
1967,8

9,6
6,4

p>O,05
p>O,05
p>0,20
p>O,20

A quantidade de tecido pararireõldeo retirado no GRU-

PO TOTAL variou entre 0,76 g:1 23.13 g, com média de 7, 13
g, No GRUPO AUTOTX essa quantidade ficou entre os vaio-
res de 1,32 g e 28,65g (média de 8,36 g). Não houve intercor-
rência operatória em nenhum caso.

No pós-operatório. recente houve queda nos níveis de
cálcio e fósforo e elevação da fosfatase alcalina nos dois
grupos. A tabela 2 mostra os valores médios de cálcio, fósfo-
ro e fosfutase alcalina pouco após a operação.

Tabela 2 - Dosagens de cálcio,
fósforo e fosfatase alcalina npõs a operação

Grupo Total Grupo Autotx

Média Média

Fosfatase Alcalina (U/L) 1217,4 3413,3·
Cálcio (rngldL) 8,6 9,2 p> 0,20
Fósforo (mgldL) 3,6 2.4 p> 0,05

=, Dosagens disponiveís apenas em três pacientes, com ní-
veis pré-operotários altos (I1l(Jdia~33JO V/L)

A Tabela 3 mostra o tempo de permanência hospiralare as
quantidades brutas e por-quilo de peso de cálcio e calciuiol
utilizadas no período pós-operatório precoce nos dois gru-
pos. O consumos mínimo e máximo 110 GRUPO TOTAL fo-
ram, respecuvamenre. de 257 mg/d e 1750,9 mgld de cálcio
endovenoso. 4 gld e 10,4 gld de 'cálcio oral e de 0.85 mcg/d
e de 3.75 calcitriol. No GRUPO AUTarX os consumos mí-
nimo e máximo foram, respectivamente, 302,7mg/d e 1845
mg/d de cálcio endovenoso, 4 gld e 12 gld de cálcio oral,
1,25 mcgld e 3.5 mcgld de calcitriol.

Tabela 3.- Consumo de cálcio endovenoso,
o~al e de calcitriol no pós-operatório precoce

-Grupo Total Grupo Autotx

Média Média
Permanência hospitalar 6,6 dias 8,7 dias p>O,lO
pós-operatória
Cálcio endovenoso (mg/d) 808,4 839,7 p>0,20
Cálcio por via oral (gld) 6,4 8,1 p>O,lO
Calcitriol (mcg/d) 2,27 2,06 p>0.20
Peso do doente 54,7 45, I p>O,IO
na iuternação (Kg)
Cálcio endovenoso 14.9 19,2 p>0,20
por Kg (mglKg/d)
Cálcio oral por Kg (gIKgld) 0,12 0,18 P< 0,01
Calcitnol por Kg (mcglKgld) 0,04 0,05 p>O,20

A única intercorrência -durame o período de intemação
pós-operatória foi O extruvasamento da infusão endovenosa
de cálcio, com necrose parcial do subcutâneo e da pele, ob-
servada em umn paciente do GRUPO TafAL.

A Tabela 4 mostra o consumo médio de cálcio e calciu-iol
com três meses dé pós-operatório e os respectivos valores
médios da catcemta, do fósforo séi-ico e da fosfatuse alculinn.
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Tabela 4 - Necessidades tardias aos
3 meses e valores laboratoriais

3 Meses Grupo Total ' Grupo Autotx

Cálcio (g/d)
Calcitriol (cápsulas/dia)
Calcemia (mg/dL)
Fósforo (mgldL)
Fosfatase Alcalina (UIL)

Média
3,0
7,5

8,5
5,4
302

p>0,20
p>0,20
p>O,20
P< 0,01
p>0,20

Média
3,4

8,7
9,7
3,3
591

A Tabela 5 relaciona os mesmos dados da Tabela 4, porém
aos seis meses de pós-operatório. .

Tabela 5 - Necessidades tardias aos
6 mesese valores laboratoriais.

6 Meses Grupo Total Grupo Autotx

Média Média
(:,ílcio (g/d) 3,6 2,i p>0,20
Calcitriol (cápsulas/dia) 5.1 4,6 p>0,20
Calcemia (mg/dL) 8,2 9,0 p>0,20
Fósforo (rng/dl.) 7,1 5,0 P<0,05
Fosfatase Alcalina (U/L) 164 297 p>0,05

A Tabela 6 corresponde aos dados analisados no período
de 12 meses após a' operação.

Tabela 6 - Necessidade tardias aos
12 meses e valores laboratoriais.

12 Meses Grupo Total Grupo Autotx

Cálcio (g/d)
Calcitriol (cápsulas/dia)

. Ca1cemia (rng/dl.) ,
Fósforo (rng/dL) -
Fosfatase Alcalina (UIL)

Média
2,0
2,8
9,8
6,3
130

Média
1.8

.3,9
8,9
6,2
154

p>0,20
p>0,20

. p>O,20
p>0,20
p>0,20

Um ano após aoperação, em6 pacientes do GRUPO TOTAL
observou-se que uma doente não tomava cálcio, três ingeriam
I,Og por dia, uma consumia 3,0 g por.dia e uma requeria 6,0 gI
dia. Em relação ao consumo de calcitriol uma não tomava nenhu-
ma cápsula, um tinha consumo médio de meia cápsula ao dia, três
ingeriam 2 cápsulas ao dia e uma tornavaIO cápsulas por dia ..

Os Gráficos Ie 2 ilustram a reposição de cálcio e doses de
calcitriol no pós-operatório tardio. Os gráficos 3,4 e 5 relaci-
onam a evolução da calcemia, do fósforo sérico e da fosfatase
alcalina, no pré-operatório, no pós-operatório-imediato e no
pós-operatório tardio.

A dosagem do PTH no período pós-operatório foi igual a
zero nos pacientes do GRUPO TOTAL e no GRUPO AUTOTX o
nível sistêmico teve ·média de 60,5 pglmL, com variação entre
4,6 e 211,3 pglmL e desvio padrão de 76,2 pg/ml, (diferença
significativa, p< 0,00 I, Teste t para duas Amostras). A dosagem
no membro com implante variou entre 10,8 e 1761,7 pg/mL.

4 -,-----------,
Reposição Oral de Cálcio PO
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0-+-----,----,----1
3m 6m
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Em todos os doentes houve melhora da sintornatologia
de dor óssea em graus variáveis. Em geral, houve reabilita-
ção independente do grupo analisado. Uma paciente de 53
unos do GRUPO TOTAL teve queda com conseqüente fratu-
ra em membro inferior durante essa fase. Nesse período o
GRUPO TOTAL tinha sete pacientes em seguimento e a com-
paração ao GRUPO AUTOTX através do Teste Exato de Fisher
teve p=O.5. isto é, não houve diferença estatisticamente
significnnre. em relação à ocorrência de fratura no pós-ope-
rurór!o.

DISCUSSÃO

o avanço das técnicas de diúlise e a realidade do trans-
plante renal com bons resultados, associados ao desenvolvi-
meuro de novos medicamentos permitiram prolongamento
significativo da sobrevidn dos doentes com insuficiência
renal crônica. O controle efetivo das causas mais precoces de
óbito nessa doença, porém, permitiram observar o surgimento
de outras.condições mórbidas, que embora não determinem
o óbito. são extremamente graves com prejuízo à qualidade
de vida. à capacidade de trabalho e ao convívio social.

A osteite fibrosa está relacionada ao funcionamento ex-
cessivo das paratireóides e o conseqüente HPT. O estímulo
crônico pode induzir a progressão autônoma da glândula.
Embora n tratamento clínico com cálcio e calcitriol tenha
melhorado muito o controle dessa complicação, alguns pa-
cientes evoluem com o descontrole do HPT. O tratamento
com alias doses de cnlcitriol (vpulsos") com o objetivo de
"ablaçào' farmucológica das paratireóides. denominado "pa-
rnrireoidectornia químico" pelos nefrologistas , consegue con-
trolar o quadro de HPT em alguns casos. Em outros, porém,
de é ineficaz ou tem contra-indicação clínica. O transplante
renal. que corrige os distúrbios metabólicos, também pode
não impedir o HPT, já que há funcionamento autônomo e
descontrolado das paratireóides.

Nesse 1-1PT, denominado secundário aurcnoruizado OLl

rerciârio [161 há necessidade da atuação UO cirurgião. A situ-
ação ututü em que ha maior sobrevida do doente renal crôni-
co exige que a intervenção cirúrgica sobre as pararireoides
tenha bons resultados não só a curto. mas também a longo
prazo. priucipahuerue em doentes com chances de receber
transplante renal. A possibilidade de observar recidivas do
HPT após vários anos, exígua no passado pela morte relati-
vamente precoce dos indivíduos, estimulou a proposta e o
desenvolvimento de diferentes técnicas cirúrgicas de abor-
dagem do HPT.

Apesar de passados mais de 10 anos de discussão sobre o
tipo preferencial de operação. existem atualmente dúvidas.
O debate ainda é muito intenso e vários grupos têm
relembrudo a pararireoidectomia total sem implante[21, 22,
13, 241.

A vantagem de menor risco de recidiva oferecida pela
pnrutircoidcctomin totul núo pode ser superada por eventu-

" ais riscos da ausência das puratireóides e conseqüente
lúpopararireoidismo. Nesse sentido devem ser analisadas al-

gurnas questões.
A primeira questão relaciona-se com a manutenção da

calcemiu e as quantidades necessárias de medicamentos para
manter os níveis de cálcio nos limites fisiológicos.

A segunda relaciona-se ao metabolismo ósseo na ausên-
cia de PTH, uma vez que o horrnônio tem também função
anabôlica [27]. Tal questão pode ser analisada grosseiramen-
te pela observação clínica (fraturas espontâneas ou com trau-
mas mínimos), pelos exames radiológicos (radiografia e den-
siromen-ia óssea) ou mais precisamente pela histornortorue-
tria óssea.

As necessidades de cálcio e vitamina D, os níveis de cálcio,
fósforo e fosfatase alcalina foram variáveis no período pós-ope-
ratório, em relação ao tempo decorrido desde a operação.

Logo após a operação, todos os doentes analisados exigi-
ram reposição oral e endovenosa, com consumo diário médio
entre seis e oito g de cálcio oral, em associação a cerca de oito
cápsulas de calcitriol (aproximadamente dois. mcg). No pós-
operatório imediato tanto os pacientes do GRUPO TOTAL e
do GRUPO AUTOTX não têm tecido parutireóideo produtor
de PTH e espera-se comportamento similar. De fato, no pós-
operatório precoce os dois grupos apresentaram consumos se-
melhantes. Entretanto, o consumo de cálcio corrigido pelo
peso do pacientefoi significativamente maior no GRUPO
AUTOTX. É possível que talvez apresentassem doença óssea
mais intensa. visto que havia níveis pré-cperutórios mais ele-
vados de fosfutase alcalina nesse grupo. ainda que a diferença
não lenha alcançado significância estatística, Mesmo no HPT
primário já foi observada correlação positiva entre a fosfatase
alcalina e necessidades de cálcio pós-operatório [28].

No período pós-operatório precoce houve queda nos ní-
veis sungüíneos de cálcio nos dois grupos, mesmo com a
suplementação de cálcio e calcitriol. Houve redução signifi-
cativa nos níveis de fósforo. A fosfatase alcalina elevou-se.
nos dois grupos, nesse período. A elevação transitória da
fosfatase alcalina também é observada por outros autores
após paraureoidectomia e a elevação pode refletir a ativida-
de de recuperação óssea.

Após três meses, o consumo" de cálcio e.ra pouco diferente
entre os dois grupos e consumo de calcirnol um pouco maior
no GRUPO AUTOTX. mas sem diferença significativa. Nessa
fase. a calcem ia do GRUPO TOTAL era mais baixa (média de
8.5 mgldL) em relação aos valores do GRUPO AUTOTX (mé-
dia 9,7 mg/dL), mas não alcançaram diferença pelaanálise
estatística. O fósforo apresentou aumento nos dois grupos.
No GRUPO TOTAL esse aumento foi maior e com diferença
estatisticamente significante em relação ao GRUPO
AUTOTX. Essa diferença de evolução pode. estar relaciona-
da à deposição óssea do Fósforo. menos intensa 1)0 primeiro
grupo. A fosfatase alcalina já apresentou redução importan-
te. porém sem diferença estatística.

Seis meses após a operação, a quantidade consurnida de
cálcio e cnlcitriol roi mais elevada nos pacientes do GRUPO
TOTAL, mas pouco significativa (em média I,Og de cálcio e
cerca de meio cápsula de cnlqin-io! a mais). Apesar de maior
ingesta, a calcem ia foi mais baixa nesse grupo. Nesse perío-
do. o fósforo dosado do GRUPO TO~AL elevou-se para ní-
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veis semelhantes ao do pré-operatório e foi .significativa-
mente maior que o do GRUPO AUTOTX. A fosfatase alcalina'
normalizou-se no GRUPO TOTAL e pode ter representado
diminuição da atividade metabólica do osso. Isso estaria de
acordo COÍll a elevação do fósforo. Desse modo, os doentes
do GRUPO TOTAL parecem ter uma diminuição da ativida-
de metabólica do osso 'mais rápida do que os doentes com
implante de paratireóide.

.Passado uin ano, os pacientes dos grupos consumiam cer-
ca de dois gramas de cálcio e cerca de. três cápsulas de calei-
rriol. Os níveis medidos' de cálcio, fósforo e fosfatase alcali-
na foram praticamente iguais. Desse modo, a ausência de
PTH não determínou maior necessidade cáicio ou calcitriol
até um ano pós-operatório. Esse consumo pode relacionar-se
mais às condições do' metabolismo ósseo no pré-operatório,
em especial 'com a consideração de quena população menos
favorecida há menor ingésta de cálcio na dieta e reposição
de càlcitriol antesdo desenvolvimento do HPT [29L

Ressalte-se que alguns pacientes com níveis sistêmicos
adequados de' PTH ainda necessitavam repor cálcio e que
outros, mesmo com ausência de níveis circulantes do
hormônio, mantinhania calcernia, sem necessidade de cál-
cio ou calcitriol. Esse' fato também é relatado por outros au-
tores, com consumo de análogos da vitamina D.em 70% de
pacientes submetidos a paratireoidectornia total com auto-
implante e em 81% dos submetidos a paratireoidectomia to-
tal sem implante"[30]. .

. Há relatos de desenvolvimento de secreção de PTH mes-
mo após paratireoidcctomia total [21; 23; 31]. Os pacientes
do GRUPO TOTAL não tiveram de níveis detectáveis até um
ano, mas tempo mais longo de seguimento é necessário.

Dessa forma: houve 'evolução clínica e laboratorial bas-
tante semelhante entre os dois grupos no período de um ano.
Entretanto, além deacompanhnmentoem período mais lon-
go: o presente' estudo deve ser complementado pela análise
da estrutura óssea através de diferentes técnicas para esclare-
cer se há equivalência também neste aspecto.

da evolução do metabolismo ósseo e maior tempo de segui-
mento desses doentes e logicamente, o incremento do núme-
ro de casos analisados são necessários para conclusões defi-
nitivas. Até o período analisado não houve efeito deletério
da terapêutica sem implante. Ainda assim, o emprego da téc-
nica deve ser restrito a protocolos de pesquisa.
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CONCLUSÕES
Após parutireoidectomia total com ou sem autoimplante

ocorrem alterações no metabolismo e há necessidade de re-
posição de grandes quantidades de cálcio e calcitriol na po-
pulação estudada. A necessidade de reposição varia ao lon-
go do' tempo, com diminuição progressiva.

Essa evolução clínica foi semelhante entre pacientes sub-
metidos a paratireoidectomia total e aqueles submetidos a
paratireoidecromia total com autoimplante.

O comportamento após paratireoidectornia total é variá-
vel entre os pacientes, mas a observação de pacientes sem
reposição de cálcio ou calcitriol, 'mesmo na ausência de ní-
veis circulantes PTH, sugere que O controle da calcem ia so-
fre influência maior de outros fatores, além do PTH no doen-
te em hemodiálise.

Elhbora o comportamento clínico e laboratorial seja se-
melhante entre as duas técnicas, o estudo mais aprofundado
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