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Neoplasias Endócrinas Múltiplas  

Delmar Muniz Lourenço Jr  

Neoplasia Endócrina Múltipla Tipo 1 

1) Investigação da Hipófise: RM de hipófise deve ser realizada a cada 3 anos em 
portadores de mutação germinativa MEN1, a partir dos 5 anos, independente de dosagens 
hormonais. A periodicidade de RM de hipófise para casos com diagnóstico de adenoma 
hipofisário estabelecido segue recomendações para seguimento de adenomas de hipófise 
em geral.   
2) Investigação das paratireóides: A avaliação, após diagnóstico laboratorial de 
hiperparatireoidismo primário, inclui a realização de: USG paratireoides, cintilografia com 
Sestamibi, ultrassonografia de vias urinárias, densitometria óssea (coluna lombar, fêmur e 
antebraço) e radiografia de mãos/crânio em todos os pacientes; RM da região cervical e 
TC tórax deve ser conduzida em casos com recorrência, principalmente, se cintilografia é 
negativa e na localização precisa de paratireoide ectópica previamente identificada ou não 
pela cintilografia; a TC 3D é preferível em substituição a TC ou RM convencionais, exceto 
se função renal é alterada; cintilografia óssea, é feita em casos com evidência de doença 
óssea importante. 
3) Investigação do Pâncreas e/ou Trato Gastrointestinal: RM (preferencial) ou TC do 
Abdome (com contraste – fase arterial) deve ser conduzida anualmente em portadores de 
mutação germinativa MEN1, a partir dos 10 anos, independente de dosagens hormonais; 
Ultrassonografia endoscópica deve ser conduzida anualmente em associação com RM de 
abdome e a partir dos 15 anos, independente de dosagens hormonais; em caso com 
tumores subcentimétricos estáveis ao US, o intervalo de RM pode ser aumentado; 
cintilografia (PET-CT-Gálio) é realizada com o propósito de estadiamento de tumores 
identificados por outros métodos e, principalmente, se há proposta cirúrgica.  
4) Investigação das adrenais: RM (preferencial) ou TC de abdome deve ser conduzida 
anualmente em portadores de mutação germinativa MEN1, a partir dos 10 anos, 
independente de dosagens hormonais. 
5) Investigação de tumores tímicos e brônquicos: TC de tórax deve ser conduzida 
anualmente ou a cada dois anos em portadores de mutação germinativa MEN1, a partir de 
15 anos de idade, independente de dosagens hormonais. 

Neoplasia Endócrina Múltipla Tipo 2 

1) Carcinoma medular de tireóide (CMT): Ultrassonografia cervical deve ser realizada 
em todos os pacientes com diagnóstico inicial de CMT. No seguimento após tireoidectomia 
total e esvaziamento cervical, a ultrassonografia cervical deve ser realizada anualmente ou 
em intervalos menores, a critério médico e, principalmente, dependendo do tempo de 
duplicação de calcitonina. Outras imagens: TC tórax, RM abdome, RM ou TC da coluna 
vertebral e cintilografia óssea devem ser conduzidas nos casos com: 

- Diagnóstico inicial de CMT com doença cervical extensa, com sintomas e sinais de 
metástases locais ou à distância e em todos os pacientes com valores de calcitonina 
basais superiores a 500 pg/mL. 

- Casos com CMT previamente submetidos à tireoidectomia total e esvaziamento cervical 
associado com níveis basais de calcitonina superiores a 150 pg/mL. 
2) Investigação de Feocromocitoma: RM ou TC das adrenais deve ser realizada quando 
diagnóstico laboratorial de feocromocitoma é estabelecido por valores elevados de 
metanefrinas e normetanefrinas livres séricas e urinárias; cintilografia com MIBG pode 
complementar a investigação para documentar especificidade da captação do 
radionuclídeo pelo nódulo adrenal. 


