Distúrbios da Tireóide
Introdução
Antes de iniciar o estudo sobre as diferentes doenças da tireóide é preciso
compreender os conceitos de dois termos que muitas vezes são confundidos na
prática clínica:
Hipertireoidismo - Aumento da função da glândula tireoidiana, levando ao aumento
da produção de hormônios tireoidianos.
Tireotoxicose - Caracteriza o efeito da exposição do excesso de hormônios
tireoidianos nos tecidos. A tireotoxicose pode ser decorrente de hipertiroidismo ou
não.
Deste modo, podemos ter tireotoxicose devido ao hipertireodismo (aumento da
função glandular) assim como tireotoxicose sem hipertireoidismo (tireotoxicose
exógena, tireoidite subaguda ou aguda, tireoidite induzida por amiodarona, tecido
tireoidiano ectópico como struma ovarii, metástase funcionante de Ca folicular).
A doença de Graves é a causa mais comum de tireotoxicose. Podemos citar outras
causas como bócio multinodular tóxico, adenoma tóxico, tireotoxicose exógena,
hipertireoidismo induzido por iodo ou amiodarona e as tireoidites subaguda.

O mais importante é reconhecer as manifestações mais comuns da tireotoxicose,
sempre lembrando que elas estão relacionados à hiperativação do sistema simpático.
As mais comuns são:
- Taquicardia e palpitação
- Bócio difuso
- Nervosismo, labilidade emocional e irritabilidade
- Emagrecimento e hiperfagia
- Alterações de Pele e fâneros (pele quente, sedosa, queda de cabelo e
unhas quebradiças)Tremor
- Palpitação
- Exoftalmia
- Hiperdefecação

-

Fraqueza

As causas de hipertireoidismo mais frequentes são: Doença de Graves, bócio
multinodular tóxico e ademona tóxico (doença de plummer). Outras causas
também relevantes são o hipertireodismo induzido por iodo (Jod-Basedown),
induzido por amiodarona e doença trofoblástica. Na apostila vamos comentar apenas
sobre o tema mais relevante em prova, a Doença de Graves.

Doença de Graves
É definida como estado tireotóxico associado a características da DG, como bócio
difuso, dermopatia infiltrativa (mixedema pré-tibial), oftalmopatia e acropaquia
tireoidiana (periostite dolorosa com edema de partes moles circunjacentes aos
quirodáctilos).
Diagnóstico
•
•
•
•

•

Quadro clínico de tireotoxicose associado às características específicas da
doença: TSH suprimido + T4L aumentado.
Se T4L normal, dosar T3L, já que é o hormônio que se eleva primeiro na doença
de Graves e Bócio multinodular tóxico.
Anti-TPOab é positivo em 85% dos casos
TRAb (receptor anti TSH) é positivo em 80-90% dos casos, porém não está
indicado rotineiramente, sendo seu uso mais indicado quando as
manifestações não são tão evidentes
T3 é a forma mais potente dos hormônios tiroidianos, sendo obtido através da
conversão periférica, nos tecidos, de T4 em T3.

Tratamento
Dividimos o tratamento da DG principalmente em clínico com as drogas antitireoidianas, iodo radioativo ou cirúrgico. No Brasil o tratamento clínico é
preferencial, enquanto nos EUA, o iodo radioativo é o preferido.
Vale lembrar que a recidiva de doença é mais comum no tratamento clínico e a

evolução para hipotireoidismo permanente é mais comum nas terapias ablativas
(cirúrgico e iodo radioativo), já que ocorre destruição/remoção de tecido tireoidiano.
Tireoidectomia
É mais indicada para pacientes com bócios volumosos que apresentam sintomas
compressivos de via aérea, ou que não controlam a doença com drogas
antitireoidianas ou q u e p o s s u em contra-indicação ao Iodo radioativo. Também é
realizada em crianças e adolescentes.
Deve ser realizado o preparo do paciente antes da cirurgia com administração de
drogas antitireoidianas e Iodo (diminuição da vascularização da glândula,
facilitando hemostasia) durante 7-14 dias.
Fique atento para as principais complicações cirúrgicas, como hemorragia local,
hipoparatireoidismo, e paralisia de cordas vocais por lesão do nervo laríngeo
recorrente. O hipoparatireoidismo decorrente de lesão iatrogênica das glândulas
paratireóides, será manifestado pela hipocalcemia, tendo melhora de até 80% em 1
ano. O sintomas podem ser leves como parestesia perioral, das mãos e dos pés,
cãimbras musculares, ou severos, como espasmos carpopedais, espasmo de laringe,
convulsão focal ou generalizada. No pós operatório além de dosagens seriadas de
cálcio sérico, deve-se buscar ativamente sinais clínicos de tetania como Trousseau e
Chevostek
Tratamento clínico
Drogas Antitireoidianas
As drogas antitireoidianas como propiltiouracil (PTU) e metimazol inibem a formação
dos hormônios tireoidianos, não afetando a captação do iodeto, nem a liberação do
hormônio.
O PTU além de inibir a síntese do hormônio, inibe a conversão periférica de T4 em
T3, sendo preferível nas situações emergenci- ais em que se deve reduzir mais rápido
as concentrações de T3, como na crise tireotóxica.
O tratamento deve ser realizado por 1-2 anos. O prolongamento do tratamento não
apresenta benefícios comprovados.

O índice de recidiva é alto, em torno de 60%.
Não há um consenso definindo qual a droga de primeira linha, porém devido a relação
maior de hepatotoxicidade pelo PTU, esta tem sido mais indicada em situações mais
específicas como: Gestantes no 1º trimestre( devido a teratogenicidade do MM),
Tireototoxicose grave( efeito mais potente do PTU), pacientes com reação adversa ao
MM( exceto agranulocitose).
Os efeitos adversos mais comuns são náuseas, artralgia, artrite, febre e dor
epigástrica. Outra reação importante já citada é a hepatite, que pode ocorrer com uso
de ambas as drogas, embora seja mais relacionada ao PTU. O efeito adverso mais
importante muito cobrado em prova é a agranulocitose que costuma ocorrer nos
primeiros meses de tratamento. A literatura recomenda avaliação leucocitária nos
pacientes em uso de drogas antitireoidianas ao primeiro sinal de febre, odinogafia ou
outra infecção. A interrupção da droga permite, na maioria dos casos, a recuperação
rápida dos granulócitos, lembrando que fica contra-indicado o retorno da droga(PTU
ou Metimazol) para sempre.
Beta-bloqueadores
Não inibem a função tireoidiana, porém são úteis para suspensão temporária de
sintomas de tireotoxicose.
O propranolol é o mais indicado por também diminuir a conversão periférica de T4 em
T3. Deve ser utilizado na dose de 20 a 80mg a cada 6-12 horas.
Iodo Radioativo
É realizado ambulatorialmente, devendo suspender as tionamidas 7 dias antes e 3
depois do tratamento.
O eutireoidismo é alcançado em geral após 2-3 meses, devendo ser acompanhado
inicialmente mensalmente com TSH e T4l (embora inicialmente o TSH não seja o
melhor marcador, já que leva vários meses para recuperar seus níveis).
Vale lembrar que em pacientes com oftalmopatia, o iodo radioativo pode piorar o
quadro ocular inicialmente, devendo ser tratados com prednisona 0,5mg/kg/d logo

antes da dose terapêutica e mantidos por 2-3 meses.

Tireotoxicose sem hipertireoidismo
As causas mais comuns são tireotoxicose exógena, tireoidite subaguda, tireoidite com
tireotoxicose transitória (tireoidite silenciosa, tireoidite pós-parto, hashitoxicose),
tireoidite induzida por amiodarona e tecido tireoidiano ectópico (struma ovarii).
Crise Tireotóxica
A tempestade tireoidiana pode ser deflagrada principalmente por infecção, cirurgia,
trabalho de parto, tratamento com radioiodo, suspensão das drogas
antitireoidianas, uso de contraste iodado, cetoacidose diabética, IAM e AVE.
A presença de diaforese, febre alta e taquicardia excessiva podem levantar a suspeita
de uma crise tireotóxica. O quadro clínico pode evoluir para torpor, desidratação,
azotemia e óbito.
O manejo da crise deve ser baseado em 5 componentes:
Diminuição da síntese e da secreção de hormônios tireoidianos
(apenas nas crises tireotóxicas por hipertireoidismo):
PTU ou metimazol + Lugol (se contra-indicado, optar por carbonato de lítio).
Bloqueio da ação periférica dos hormônios tireoidianos:
Propranolol + Dexametasona + PTU + Ácido iopanóico.
Remoção do excesso de hormônios: Colestiramina, plasmaférese, hemoperfusão com
carvão, diálise.

Suporte com hidratação, reposição eletrolítica, antitérmicos (paracetamol ou
dipirona de preferência), repouso e O2.
Tratamento do fator precipitante.

Hipotireoidismo
A principal causa de hipotireoidismo no adulto é a tireoidite de Hashimoto.
Lembrando que, inicialmente, a tireoidite de Hashimoto pode cursar com
tireotoxicose por liberação abrupta dos hormônios armazenados na glândula. Nas
áreas sem suplementação adequada de iodo na dieta, a deficiência de iodo (bócio
endêmico) é uma importante causa de hipotireoidismo.
O diagnóstico de hipotireoidismo primário se baseia em níveis elevados de TSH (o
mais importante) associado à níveis baixos de T4l.
A dosagem do anticorpo anti-tireoperoxidase( Anti-TPO) é o exame de melhor
sensibilidade e especificidade, estando positivo em 95% dos pacientes com
hipotireoidismo por Hashimoto.
Causas de hipotireoidismo no adulto:
Primário permanente:
• Tireoidite de Hashimoto
• Tireoidectomia, radioiodoterapia, radioterapia cervical
• Deficiência grave de iodo (bócio endêmico)
• Doenças infiltrativas (amiloidose, sarcoidose, hemocromatose)
Primário transitório:
• Deficiência ou excesso de iodo
• Drogas que bloqueiam síntese/liberação hormonal: Lítio, etionamida,
sulfonamidas, contrastes iodados, amiodarona, interferon alfa
• Citocinas (Interferon, interleucina 2)
• Tireoidite subaguda
• Tireoidite pós-parto
Central:
• Tumores na região hipotálamo-hipofisária
• Doenças inflamatórias ou infiltrativas
• Trauma
Tratamento

O tratamento se baseia no uso da levotiroxina oral devendo atingir uma dose média
diária de 1,6 microgramas/kg. Pacientes cardiopatas, idosos ou com
hipotireoidismo grave devem começar a reposição com 12,5 - 25 microgramas/dia
e ir aumentando paulatinamente. Lembrando-se que deve ser solicitado novo TSH
após 6 semanas de início de reposição hormonal.
Com ficaria o laboratório no hipotireoidismo central?
Simples, se o problema está na hipófise/hipotalamo há baixos níveis hormonais de
TSH ou TRH e assim baixa estimulação da glândula tireóide com T3 e T4
consequentemente baixos

O tratamento se baseia no uso da levotiroxina oral devendo atingir uma dose média
diária de 1,6 microgramas/kg. Pacientes cardiopatas, idosos ou com
hipotireoidismo grave devem começar a reposição com 12,5 - 25 microgramas/dia
com aumento da dosagem de forma progressiva. O acompanhamento deve ser feito
com dosagem de TSH após 6 semanas de início de reposição hormonal.

Coma Mixedematoso
Os fatores desencadeantes mais comuns são: infecções, IAM, AVE, hemorragia
digestiva, trauma, hipotermia e depressão respiratória.
Em geral temos um fator precipitante, alteração do estado mental e hipotermia ou
ausência de febre na suspeita de infecção.
Clinica
°

Hipotermia - Lembrar da presença de ondas de Osbourne no ECG.

°

Fraqueza

°

Hipoventilação

°

Bradicardia

°

Hiponatremia

°

Hipoglicemia

°

Hipoventilação

Tratamento
°

Levotiroxina em altas doses

°

Coritcoide: hidrocortisona 50-100mg 8/8h até a recuperação

°

Suporte ventilatório e correção de distúrbios eletrolíticos.

Questão de prova:
O que é hipotireoidismo subclínico?
É uma anormalidade laboratorial com TSH elevado acompanhada de níveis adequados
de hormônios tireoidianos.
Hipotireoidismo causado por drogas: Amiodarona, carbonato de lítio e interferon.
Tumor de ovário + tireotoxicose = Struma ovarii.
Amiodarona pode causar tanto hipertiroidismo quanto Hipotireoidismo.

Doença do enfermo eutiroideo:
Vem apresentando aumento do diagnóstico desta condição com aumento das
unidades de terapia intensiva pelo mundo. Está associado aos pacientes com
condições infecciosas ou inflamatórias principalmente no perfil das UTIs. Citocinas
inflamatórias são responsáveis por inibir a conversão periférica de T4 em T3,
resultando em niveis de T3L e T3 total reduzidos, com níveis de T4 e TSH normais num
primeiro estágio.
Contudo, em pacientes muito graves pode ocorrer uma queda dramática nos níveis de
T4 e T3 (Síndrome T4 baixo), explicados por um estímulo acelerado no metabolismo de
T4 e T3.
O TSH na fase crítica pode se mostrar reduzido (<0,1mlU/L) especialmente se em uso
de glicocorticoides ou dopamina, e aumentado na fase de recuperação da doença do
enfermo eutiroideo.
As variações dos hormônios tireoidianos podem ser diversas de acordo com cada
doença, mas para ficar mais fácil de gravar vamos lembrar dessa regrinha:

T3L e T3 total: Reduzidos
T4 total: Reduzido
TSH: Reduzido na fase crítica e aumentado na recuperação.

