
TIREOIDE E 
PARATIREOIDE
Uma carreira médica promissora



As doenças da tireoide são altamente prevalentes 

na população em geral e esta incidência vêm 

aumentando nos últimos anos. Diversos fatores 

são estudados e um grande número de estudos 

tem atualmente sido conduzidos investigando os 

reais motivos do aumento desta incidência. Hoje 

se valoriza a presença dos “disruptores 

endócrinos”, substâncias presentes no nosso dia a 

dia que funcionariam como “gatilhos”, 

favorecendo o aparecimento de nódulos e 

disfunções da glândula.  

Assim como os índices das doenças da Tireoide 

subiram, também aumentaram as possibilidades 

de realização de diagnóstico e tratamentos 

minimamente invasivos. Novos exames surgiram 

e, com o desenvolvimento tecnológico da 

medicina, houve uma desintensificação dos 

tratamentos, ou seja, tratamentos menos 

agressivos com a mesma qualidade de um 

tratamento convencional, com uma menor chance 

de sequelas e com um rápido retorno ao seu 

dia-a-dia após o tratamento, sempre com critérios 

científicos muito bem estabelecidos. 

 

Introdução 
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Dr. Erivelto Martinho Volpi, Cirurgião de Cabeça e Pescoço do Hospital Alemão 

Oswaldo Cruz de São Paulo e da Unidade de Tireoide do Hospital e Maternidade 

Santa Joana, lembra que os hormônios da Tireoide atuam em todas as células do 

nosso corpo. Estima-se que 18 milhões de pessoas 

têm algum problema na Tireoide. E uma em cada 

1000 pessoas no mundo, provavelmente vai 

apresentar algum problema nas Glândulas 

Paratireoides ao longo da sua vida. Essas doenças 

impactam negativamente a qualidade de vida, e, se 

não tratadas adequadamente, podem deixar 

sequelas severas. De acordo com a Organização 

Mundial da Saúde (OMS), cerca de 300 milhões de 

pessoas no mundo apresentam problemas na 

Tireoide. Já no Brasil, a doença afeta 15% da população, segundo o IBGE 

(Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), que coloca essa doença entre as 

que mais atingem os brasileiros, principalmente do sexo feminino. Outro dado 

da instituição afirma que cinco milhões de mulheres não sabem que tem algum 

tipo de disfunção na Tireoide, simplesmente por falta de conhecimento dos 

sinais e sintomas.

Dr. Erivelto Volpi comenta que os sintomas das disfunções dessas glândulas não 

são específicos, gerando muitas vezes dificuldade no diagnóstico e por vezes 

diagnósticos equivocados, portanto, o médico precisa do conhecimento, 

habilidade e saber utilizar e selecionar as melhores ferramentas para diagnóstico 

e tratamento adequados. 

No Hipotireoidismo, ainda que a diminuição da produção do hormônio não seja 

significativa, o paciente eventualmente pode experimentar mudanças em sua 

qualidade de vida, como por exemplo:  diminuição da força muscular, 

dificuldade de raciocínio, diminuição da libido, alterações de memória, cansaço, 
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O cenário

dores musculares e nas articulações, sonolência, pele seca, dificuldade para 

manter peso, aumento nos níveis de colesterol e, em alguns casos, depressão. 

Pode haver ainda frio, queda de cabelo e até infertilidade. 

No outro extremo, no Hipertireoidismo, há a produção excessiva de hormônio. 

O paciente pode apresentar sudorese constante, tremores de extremidades, 

aumento do apetite (com emagrecimento ou ainda ganho de peso), episódios 

taquicardia recorrentes, insônia, alterações menstruais e diversos outros 

sintomas. 

 

As doenças da Paratireoide também vêm aumentando na população. São 

patologias de mais difícil suspeição clínica, porém com fácil detecção, sendo a 

causa mais comum de hiperparatireoidismo primário (uma doença que pode 

atingir um a cada 1000 adultos), é o Adenoma de Paratireoide. 

Já a Sociedade Brasileira de Urologia aponta que cerca de metade dos homens 

com mais de 40 anos apresentam queixas relacionadas à ereção. Pesquisas 

norte-americanas mostram uma prevalência de disfunção erétil pelo menos leve 

em torno de 40% aos 40 anos e de quase 70% aos 70 anos. Para disfunção 

grave, as proporções são ao redor de 20% e 50%, respectivamente.  

Também merece ser mencionado o crescimento do número de pacientes 

transgêneros. Seja para atendê-lo ou mesmo para orientar as famílias de 

maneira adequada, é preciso conhecimento e prudência. Nesse contexto, os 

médicos que têm uma visão ampla sobre o tema conseguem sair na frente e 

diferenciar-se. 
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Demanda crescente  
Quando o assunto são os nódulos da Tireoide, a sua presença pode chegar até 

a 50% dos indivíduos com mais de 50 anos de idade quando diagnosticados 

pelo ultrassom, apenas 10 a 20% destes nódulos são palpáveis clinicamente. 

Embora a malignidade acometa apenas 5-10% destes nódulos, o câncer de Tire-

oide é o câncer endócrino mais comum e a neoplasia maligna que mais cresce 

no mundo. Estima-se que até 2025 seja o tipo mais comum no sexo feminino, 

ultrapassando o câncer de mama e de colo de útero.  

Quando o assunto são os nódulos da Tireoide, a sua presença pode chegar até 

a 50% dos indivíduos com mais de 50 anos de idade quando diagnosticados 

pelo ultrassom, apenas 10 a 20% destes nódulos são palpáveis clinicamente. 

Embora a malignidade acometa apenas 5-10% destes nódulos, o câncer de Tire-

oide é o câncer endócrino mais comum e a neoplasia maligna que mais cresce 

no mundo. Estima-se que até 2025 seja o tipo mais comum no sexo feminino, 

ultrapassando o câncer de mama e de colo de útero.  

A Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia Regional São Paulo 

(SBEM-SP) cita que a estatística pode ter aumentado porque o diagnóstico mel-

horou: mais pedidos de exames de imagem como o ultrassom - mais sensíveis e 

acessíveis para o diagnóstico de nódulos de Tireoide, que não podiam ser en-

contrados no passado. Mas também atribui a fatores étnicos, geográficos, 

alimentares (ingestão de iodo, alimentos bociogênicos), obesidade e fatores 

químicos (drogas, pesticidas, xenobióticos) e biológicos (vírus, bactérias, inalan-

tes químicos).

De acordo com a American Cancer Society, a taxa de mortalidade por câncer de 

Tireoide é outro dado que também aumentou ligeiramente de 2008 a 2017 

(0,6% ao ano), mas aparentemente estabilizou após esse período. O câncer de 

Tireoide é frequentemente diagnosticado em uma idade mais precoce do que a 

maioria dos outros tipos de câncer em adultos e as mulheres têm três vezes mais 

chances de desenvolver câncer de Tireoide do que os homens.

O Instituto Nacional de Câncer (INCA) estima que para cada ano 
do triênio 2020/2022 sejam diagnosticados no Brasil 13.780 
novos casos de câncer de Tireoide (1.830 em homens e 11.950 
em mulheres). Esses valores correspondem a um risco estimado 
de 1,72 casos a cada 100 mil homens e 11,15 casos a cada 100 
mil mulheres. 

O câncer que mais cresce no mundo 
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Mercado necessita bons profissionais

Com o aumento considerável desses casos, é cada vez mais importante estar apto 

e ter autonomia e conhecimentos que permitam diagnosticar corretamente todas 

as doenças das glândulas Tireoide e Paratireoide, bem como conhecer as 

principais medidas correntes e os meios de diagnóstico, prevenção e tratamento 

minimamente invasivo dessas doenças. E, por mais que o médico conheça o 

corpo humano com profundidade, sem atualização e um aprimoramento 

específico nos conhecimentos na área de Tireoide e Paratireoide, os diagnósticos 

deste grupo de doenças podem ser postergados de uma maneira significativa e 

levar a decisões equivocadas no seu tratamento.
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Conteúdo prático e teórico atualizado 
tutelado por especialistas 
Uma pós-graduação específica, por exemplo, é um grande passo para uma 

atuação mais competente na compreensão, diagnóstico, atendimento e manejo 

de pacientes com patologias tireoidianas e paratireoidianas. Quando realizada 

em uma instituição com profissionais de elevada competência e com a 

preocupação de fomentar os cuidados de excelência, agrega uma série de 

habilidades clínicas que ajudam a tornar as avaliações, diagnósticos e 

tratamentos muito mais efetivos clinicamente, com o escalonamento e 

progressão terapêutica baseados em conhecimento avançado e atualizado.  

Além de preparar o profissional para procedimentos como ultrassonografia, 

Doppler e biópsias.

Tratamento de ponta, diagnósticos 
precoces, solicitação adequada de 

exames 
O tratamento das disfunções da Tireoide e Paratireoide passa por um momento 

de renovação no contexto atual, tudo está sendo rediscutido. Dr. Volpi afirma 

que quem investe em conhecimento de Tireoide e Paratireoide vai ter a 

oportunidade de oferecer tratamentos mais eficazes e menos invasivos, com 

diagnósticos corretos e precoces e, consequentemente, impactando 

positivamente na qualidade de vida do seu paciente. 

O Ultrassom é um dos exames essenciais para diagnóstico das alterações 

morfológicas da glândula e cada vez mais realizado dentro do consultório do 

médico, seja próprio ou compartilhado com um colega. “O Ultrassom é o 

estetoscópio do médico moderno”, brinca Dr. Erivelto. Uma ferramenta 

poderosa não só para diagnóstico, mas para segmento e muitos dos tratamentos 

que são feitos hoje em dia (cada vez mais minimamente invasivos). 



Segundo o Dr. Erivelto Volpi, a Tireoide e Paratireoide estão presentes em grande 

parte dos ramos da medicina: Pediatria, Ginecologia, Cardiologia, Geriatria, 

Otorrinolaringologia, além da própria Endocrinologia, entre outros. E para sua 

carreira médica, hoje em dia essas glândulas correspondem a 99,9% de seu tra-

balho, tornando possível dimensionar a demanda e importância do conhecimen-

to e constante atualização. O profissional tem que estar atento à possibilidade 

de um diagnóstico precoce e adequado, sem necessidade de pedir um grande 

número de exames, pois diferentemente de alguns anos atrás, a medicina hoje 

possui ferramentas específicas e precisas que oferecem grandes possibilidades de 

diagnóstico precoce e tratamentos minimamente invasivos.
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Destreza para utilização de ultrassom no dia-a-dia

Pós-graduação “Hands On”
O curso percorre o conhecimento a fundo dessas glândulas e termina permitindo 

que o médico seja apto a reconhecer, diagnosticar as doenças da Tireoide e 

Paratireoide e realizar tratamentos minimamente invasivos. Desenvolve a 

habilidade de manusear a ultrassonografia, com conhecimento das diversas 

formas de estudo de função e imagem da Tireoide. “Um dos grandes diferencias 

do nosso curso é realizar procedimentos guiados por ultrassom. Vamos estudar 

profundamente o uso do ultrassom das doenças da Tireoide e Paratireoide”, 

afirma Dr. Erivelto Volpi, além disso outros diferencias do Curso serão a 

discussão e aprendizado profundo dos diversos capítulos relacionados às 

glândulas tireoide e paratireoide (anatomia, fisiologia, embriologia, laboratório, 

radiologia, medicina nuclear, tratamentos medicamentos e minimamente 

invasivos) tudo isso no contexto de uma abordagem eminentemente prática, 

com atendimento a pacientes, discussão de casos, além da prática em Medicina 

Nuclear, Ultrassonografia e procedimentos minimamente invasivos entre 

diversos outros diferencias dá pós-graduação.

Quem pode se especializar? 

Contato direto com pacientes na maior parte do curso. O médico terá a 

possibilidade de se aprofundar nas diferentes nuances do ultrassom, realizar 

procedimentos diagnósticos, punções aspirativas, alcoolização de cistos de 

tireoide, entre outros procedimentos minimamente invasivos a nível 

ambulatorial – desenvolvendo habilidade práticas que o médico poderá aplicar 

em seu consultório, será vivenciado na pós-graduação em Tireoide e 

Paratireoide. 

“Vamos mostrar as últimas tendências mundiais no diagnóstico e tratamento da 

Tireoide e Paratireoide. Teremos entre outros, um módulo de Medicina Nuclear 

e outro de Oncologia além da presença de grandes especialistas dos diversos 

segmentos da fisiologia, anatomia, patologia, diagnóstico e tratamento das 

doenças da Tireoide como convidados. No final, o médico vai apresentar seu 

trabalho de conclusão e demonstrar a evolução de seu conhecimento dentro do 

curso, discutir seus exames, conclusões e usar o ultrassom não apenas como 

ferramenta diagnóstica, mas terapêutica e como segmento de seus pacientes.”, 

esclarece Dr. Erivelto Volpi. 
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Co-fundador da Associação dos Pós-Graduandos da Disciplina de Cirurgia de Cabeça e 

Pescoço do Hospital das Clínicas da USP;

Co-fundador da Sociedade Brasileira de Endocrinologia Cirúrgica;

Membro Titular do Colégio Brasileiro de Cirurgiões;

Membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Endócrina - SBEM
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Membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Endócrina;

Membro da Sociedade Americana de Cirurgia de Cabeça e Pescoço;

Membro da Academia Americana de Otorrinolaringologia e Cirurgia de Cabeça e Pescoço;

Membro da Associação Internacional de Cirurgia Endócrina;
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Organizador do Simpósio Internacional de Atualização em Doenças da Tireoide do Hospital 

Alemão Oswaldo Cruz (SIADTI);

Organizador do Curso START – State of the Art in Neck Surgery.

O curso foi idealizado e é coordenado pelo especialista DR. ERIVELTO 

MARTINHO VOLPI – que trabalhou durante 30 anos no Hospital das Clínicas da 

Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Dr. Erivelto é Doutor em 

Ciências da Saúde pela Universidade de São Paulo, Cirurgião de Cabeça e 

Pescoço do Hospital Alemão Oswaldo Cruz e atualmente faz parte do “Board” 

de Cirurgia Endócrina da Associação Americana de Cirurgia Endócrina. É 

co-editor dos livros: Câncer de Tireoide – Abordagem Multidisciplinar e 

Cirurgia da Tireoide e da Paratireoide, além de autor de diversos capítulos em 

livros nacionais e internacionais. 

Os impactos positivos da pós-graduação 
na carreira de um médico 

“ 

” 

Tenho absoluta convicção de que os egressos deste 
curso de pós-graduação em Tireoide e Paratireoide do 
CETRUS vão sair com um diferencial que pouquíssimos 
colegas terão. Serão médicos diferenciados, com 
condições de se tornar referência não só no diagnóstico, 
mas especialmente no tratamento dessas doenças que 
cada dia são mais frequentes em nossa população. 

D R .  E R I V E L T O  V O L P I
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Conheça mais sobre o Dr. Erivelto Volpi



Co-fundador da Associação dos Pós-Graduandos da Disciplina de Cirurgia de Cabeça e 

Pescoço do Hospital das Clínicas da USP;

Co-fundador da Sociedade Brasileira de Endocrinologia Cirúrgica;

Membro Titular do Colégio Brasileiro de Cirurgiões;

Membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Endócrina - SBEM

Membro Titular da Sociedade Brasileira de Cirurgia de Cabeça e Pescoço;

Membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Endócrina;

Membro da Sociedade Americana de Cirurgia de Cabeça e Pescoço;

Membro da Academia Americana de Otorrinolaringologia e Cirurgia de Cabeça e Pescoço;

Membro da Associação Internacional de Cirurgia Endócrina;

Membro da Sociedade Latino-Americana de Tireoide;

Membro do Grupo Internacional de Estudos em Monitoramento em Cirurgia de Tireoide;

Fundador do Centro de Estudos do Câncer da Tireoide (CECATIR);

Membro do Comitê Internacional do Congresso Mundial de Câncer de Tireoide – 2013, 2017, 

2019;

Organizador do Thyroid Cancer International Meeting;

Organizador da Jornada Paulista de Cirurgia de Cabeça e Pescoço (JoPa-CCP);

Organizador do Simpósio Internacional de Atualização em Doenças da Tireoide do Hospital 

Alemão Oswaldo Cruz (SIADTI);

Organizador do Curso START – State of the Art in Neck Surgery.

9



cetrus.com.br

/cetrusbrasil @cetrus.ensino /cetrusensino

9


