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Hipotireoidismo

Hipotiroidismo é uma síndrome clínica resultante da deficiência

de produção ou ação dos hormônios tiroidianos com

conseqüente lentificação generalizada dos processos

metabólicos.
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Fisiologia



DISFUNÇÕES TIREOIDIANAS 

HIPOTIREOIDISMO

HIPERTIREOIDISMO

MANIFESTAS
(TSH e  HTs concordantes)

SUBCLÍNICAS
(somente TSH for a do VR*)



Tipos de hipotireoidismo

Hipotiroidismo Primário Hipotiroidismo Secundário ou Central



Diagnóstico de Hipotireoidismo

Protocolo de Hipotireoidismo

site http://telessaude.ba.gov.br/ 



CAUSAS PARA ALTERAÇÃO DO TSH 

Conceição et al,2008-ROTINAS DIAGNÓSTICAS E TERAPÊUTICAS

HT



Situações específicas ao se analisar o resultado do TSH

Devemos ter atenção especial em algumas situações específicas ao se analisar o resultado do TSH, nas quais 

devemos repetir nova função tireoidiana após 2 meses para definir necessidade ou não de tratamento:

1. Na presença de doença hipotalâmica ou hipofisária, pois o TSH pode não se elevar, mas ocorre redução do 

T4livre

2. Pacientes hospitalizados, com doença sistêmica grave, pois existem possibilidade de interferência na 

dosagem de TSH 

3. Em pacientes recebendo drogas que afetem a liberação do TSH como dopamina, glicocorticóides, fenitoína

entre outras.

4. Situações de hipotireoidismo transitório, como tireoidite subaguda ou outras tireoidites, as quais comumente 

estão associadas com quadro de dor importante em região cervical podendo ou não se relacionar a sinais de 

infecção. 



Hipotireoidismo :   epidemiologia

•Condição relativamente comum

• Prevalência em torno de 2% em mulheres e 0,2% em homens

• >65 anos é de 6% em mulheres e 2% em homens

• Hipotiroidismo primário ocorre em 95% do total de casos

• Hipotiroidismo central 0,005% da população geral

• Hipotiroidismo congênito 1 em cada 4000 a 5000 RN



ETIOLOGIA

Primário

• Tireoidite de Hashimoto

• Déficit de Iodo

• Terapia com Iodo 

Radioativo

• Tiroidectomia

• Tiroidite Subaguda

• Doenças Infiltrativas

• Causas raras: excesso de 

iodo, erros congênitos na 

síntese hormonal, lítio, uso 

de drogas antitiroidianas

• Tiroidite Pós-parto

Central

• Adenomas Hipofisários

• Radioterapia Hipofisária

• Destruição Hipofisária (Cirurgia, 

Trauma, Apoplexia)

• Disfunção Hipotalâmica



Amiodarona:  o que provoca na tireoide ?

▪ 15– 20% dos pacientes tratados: 
• Tireotoxicose (AIT) ou hipotireoidismo

▪ Tipo de disfunção: 
• Depende em parte da ingestão de iodo

o Hipo: áreas iodo-repletas 
o Tireotoxicose: áreas deficientes de iodo 

▪ Disfunções: 
• Precoces ou tardias
• Tireoide normal ou com anormalidades pré-existentes

Bartalena et al., Eur Thyroid J 2018, 7:55-66



QUADRO CLÍNICO 

Sintomas

Astenia

Sonolência

Déficit de Memória

Disfunção Cognitiva

Ganho de Peso

Constipação

Intorerância ao Frio

Dispnéia aos Esforços

Sinais

Pele fria, seca e amarela (caroteno)

Bradicardia

Lentificação dos Reflecos

Movimentos e Fala lentos

Voz Rouca e Arrastada



QUADRO CLÍNICO 

Acúmulo de Substâncias nos Tecidos

Síndrome do Túnel do Carpo

Voz Rouca

Pele e Cabelos Secos

Perda de Sombrancelhas

Mixedema

Aumento da Língua

Apnéia do Sono

Puffy facies

Edema Periorbital

Outros Sinais e Sintomas

Queda de Cabelo

Unhas Quebradiças

Diminuição da Libido

Depressão/Esquizofrenia

Artralgia/Mialgia

Puberdade Precoce

Bócio

Galactorréia

Irregularidade menstrual

Derrames pleural/pericárdico e ascite





Quem deve ser rastreado para hipotireoidismo

Mulheres em idade fértil ou maiores que 60

anos

Mulheres grávidas

Tratamento anterior de radiação da tireoide

Cirurgia tireoidiana ou disfunção tireoidiana

prévia

DM-1 ou história pessoal de doença auto-

imune

Síndrome de Down

Sintomas clínicos de hipotireoidismo

Uso de Lítio, amiodarona, interferon

Hiperprolactinemia

Dislipidemia

Anemia

Insuficiência cardíaca



Drogas que influenciam na interpretação dos testes 
tireoidianos?

Garber et al, Thyroid 2012



Como devemos tratar o hipotireoidismo? 

Levotiroxina : a droga de escolha para o tratamento de hipotiroidismo.

Para pacientes saudáveis e com menos de 60 anos de idade a dose diária recomendada no

hipotireoidismo franco é de 1,6-1,8mcg/kg de peso, sem necessidade de início gradual.

Em pacientes idosos ou com doença cardíaca, recomenda-se iniciar com 25 mcg/dia aumentando

de maneira gradual 12,5 a 25 mcg/dia a cada duas semanas até atingir a dose adequada de acordo

com o resultado do TSH.

A absorção intestinal da levotiroxina aumenta com baixo pH gástrico e em jejum, e pode estar

diminuída na ausência de jejum.

A ingestão da medicação deve ser feita durante o jejum matutino de 30 minutos.



Quais as recomendações para o uso da medicação?

Alguns alimentos (café expresso, proteína de soja, fibras dietéticas) e drogas (ferro, cálcio, agentes sequestradores de ácidos biliares, sucralfato,

hidróxido de alumínio e os inibidores da bomba de prótons) podem diminuir a absorção intestinal da levotiroxina.

Uma outra situação prática muito comum é o uso de bifosfonato semanal ou mensal associado ao uso da levotiroxina. Nestes casos, como também

é necessário o jejum de 40 minutos e não é uma medicação diária, o paciente deve usar primeiro o bifosfonato, aguardar os 40 minutos

necessários e em seguida usar a levotiroxina, aguardando mais 30 minutos para ingerir o alimento.

Algumas doenças digestivas como gastrite crônica, infecções por Helicobacter pylori e Giardia, as quais podem também diminuir a absorção da

levotiroxina.

Outros medicamentos podem acelerar o metabolismo da medicação (fenitoína, carbamazepina, inibidores da tirosina-quinase, rifampicina), 

levando a um aumento da necessidade da levotiroxina



Qual o objetivo do tratamento?

O objetivo da terapia é normalizar os níveis de TSH (restaurar o eutireoidismo). 

Recomendações recentes sugerem considerar os alvos de TSH idade-dependente em pacientes em 

tratamento com L-T4.

• Paciente mais jovem (< 60 anos) deve atingir níveis de TSH de 1-2,5mU/L;

• Pacientes entre 60-70 anos, o alvo de TSH deve ser 3-4 mU/L e,

• Pacientes com mais de 70 anos, 4-6 mU/L. 



Existem diferenças de bioequivalência entre as marcas da levotiroxina?

A levotiroxina tem um índice terapêutico estreito e apresenta um risco aumentado de ocasionar sub 

ou super tratamento com pequenas variações de dose. 

Os estudos de bioequivalência têm demonstrado diferenças significativas entre algumas 

preparações genéricas e de marca industrial.

Ao iniciar o tratamento com uma marca específica não mudar, se possível, para outra pois 

variações podem ocorrer na terapêutica. Em caso de mudança, por não haver outra possibilidade, 

os níveis de TSH e T4 livre devem ser sempre verificados após 2 meses. 



Quais as Levotiroxinas disponível no comércio, além dos medicamentos 

genéricos?

Euthyrox (Merck) - comprimidos de: 25; 50; 75; 88; 100; 112; 125; 137; 150; 175; 200mcg. 

Levoid (Aché) - comprimidos de: 25; 38; 50; 75; 88; 100; 112; 125; 150; 175; 200 mcg. 

Puran T4 (Sanofi) - comprimidos de: 12,5; 25; 37,5; 50; 62,5; 75; 88; 100; 112; 125; 150;175; 200; 

300 mcg.

Synthroid (Abbott) - comprimidos de: 25; 50; 75; 88; 100; 112; 125; 137; 150; 175; 200 mcg.



Como deve ser feito o acompanhamento destes pacientes com 

hipotireoidismo?

• Devem ser feitas dosagens de TSH e T4 livre, 6 a 8 semanas após cada ajuste da dose, para evitar o sub 

ou supertratamento.

• Após atingir o objetivo do TSH, o intervalo de acompanhamento pode ser aumentado para 6 meses e 

depois anualmente, durante toda a vida. 

• O T4 livre pode ser medido nos estágios iniciais do tratamento, mas após a estabilização não é tão 

importante.

• Lembrando que no dia da coleta do exame a levotiroxina deve ser ingerida após a coleta, pois se coletado 

T4livre este pode vir elevado após o uso da levotiroxina com pouco espaço de tempo.



Hipotireoidismo:  complicações do não tratamento

Nos adultos:

Insuficiência cardíaca, lesões nervosas, infertilidade e em casos graves, coma mixedematoso e até morte.

Na gestante, quando não diagnosticado e tratado, o hipotireoidismo levará à falta do hormônio da tireoide para

o feto. O desenvolvimento dos órgãos, que ocorre nas primeiras 12 semanas de gestação, depende dos

hormônios da tireoide que vêm da mãe, já que o feto ainda não é capaz de produzir seu próprio hormônio. Sua

deficiência pode levar a consequências irreversíveis como: alterações da cognição, diminuição do quociente de

inteligência, defeitos da fala e até retardo mental.

O teste do pezinho, feito nos primeiros dias de vida do RN, é realizado para detectar, entre outras doenças, o 

hipotireoidismo nos recém-nascidos.



Situações especiais: hipotireoidismo na gestação

A prevalência de hipotireoidismo subclínico em gestantes é de 3% - 7% e a de hipotireoidismo 

franco de 0,3-0,5%.

Apesar da elevada prevalência, o screening universal para disfunção tireoidiana no início da 

gestação não tem sido recomendado pela maioria das sociedades científicas. 

Na vigência de suspeita clínica, bem como em gestantes com risco elevado para doença tireoidiana,  

o rastreio deve ser feito pela determinação do TSH sérico, já na primeira consulta do pré-natal ou no 

momento do diagnóstico de gravidez.



Fatores de risco para hipotireoidismo na gestação

• idade > 30 anos 

• pacientes provenientes de áreas com insuficiência de iodo

• obesidade grau 3 

• história familiar e/ou pessoal de hipotireoidismo ou doença autoimune tireoidiana 

• antecedente de infertilidade, prematuridade ou perda gestacional

• bócio ou autoanticorpos tireoidianos positivos, principalmente, anti-peroxidase

• história de radiação de cabeça e pescoço ou cirurgia da tireoide anterior

• mulheres recebendo tratamento com levotiroxina

• diabetes tipo 1 ou outras doenças autoimunes associadas 

• sinais ou sintomas relacionados ao hipotireoidismo



Quais os riscos do hipotireoidismo franco nas gestantes?

Estudos demonstram que o hipotireoidismo franco, não adequadamente tratado na gestação, bem 

como a deficiência moderada-grave de iodo durante a gestação associam-se com desfechos 

obstétricos e neonatais desfavoráveis, bem como déficits intelectuais em seus filhos. 

As complicações maternas relatadas incluíram pré-eclâmpsia, aumento do peso placentário e 

hipertensão gestacional.

Os eventos adversos fetais foram mais numerosos e variaram de aborto espontâneo e morte fetal 

ao cretinismo, baixo peso ao nascer e retardo de crescimento intra-uterino.



Como é feito o diagnóstico do hipotireoidismo na gestação?



Recomendações da ATA 2017 para início da reposição com levotiroxina

em gestantes: 



Como deve ser feito o início do tratamento na gestante ?

• Frente ao hipotireoidismo franco deve-se estabelecer o tratamento precoce para redução da taxa de 

complicações maternas e fetais.

• A droga de escolha é a levotiroxina, na dose inicial de 150 mcg/ dia ou 2 mcg/ kg /dia, para 

restabelecer o eutireoidismo o mais rápido possível.

• Para pacientes com TSH abaixo de 10 mU/L, hipotireoidismo subclínico, recomenta-se iniciar 50 a 75 

mcg de levotiroxina ao dia. 

• O objetivo do tratamento é alcançar valores de TSH menores que 2,5 mUI/L, independente do 

trimestre gestacional. 



Como devemos orientar uma paciente que já faz tratamento com 

levotiroxina? 

Ao documentar a gestação numa paciente com hipotireoidismo prévio:

• a dose da levotiroxina deve ser aumentada em 30% a 50% da dose de antes da gestação, pois no primeiro 

trimestre há uma grande demanda ao eixo hipotálamo-hipófise tireoide e que é comum a paciente com 

hipotireoidismo primário em tratamento evoluir para níveis de TSH acima dos níveis recomendados, em caso 

de não ajuste prévio e empírico da dose de levotiroxina. 

• O acompanhamento destas gestantes deve ser feito com mais frequência, a cada quatro semanas, 

acompanhado de ajuste da dose para se obter a meta de TSH. 

• Após o alcance das metas de tratamento, os níveis do TSH sérico devem ser monitorados a cada 6-8 

semanas. 

• No período pós-parto, a dose deve ser reduzida para níveis da pré-gestação e o TSH reavaliado após 6 a 8 

semanas. 



Situações especiais: hipotireoidismo subclínico (HSC)

O hipotireoidismo subclínico (HSC) tem sido definido bioquimicamente pela presença de níveis séricos elevados do 

hormônio estimulador da tireoide (TSH) em face a concentrações séricas normais dos hormônios tireoidianos. 

Estima-se que a prevalência na população geral seja em torno de 4% a 10%, sendo maior no sexo feminino, em idosos e 

inversamente proporcional ao conteúdo de iodo na dieta . 

O hipotireoidismo subclínico (HSC) pode progredir para o hipotireoidismo clínico e manifesto, manter-se relativamente 

estável por longos períodos ou regredir para normalização da função tireoidiana, na dependência de características 

individuais e da população. 

A maioria de pacientes idosos com HSC persiste nessa condição após 12meses (76,7%) e 24 meses (56%) , sendo que 

valores de TSH > 10 mU/L foram um preditor independente de risco para progressão ao hipotireoidismo manifesto.



Quando tratar o hipotireoidismo subclinico (HSC)?

O tratamento do HSC permanece controverso , deve ser considerado em situações específicas, na dependência de evidências

disponíveis sobre o significado clínico do HSC, em subgrupos de pacientes que poderiam se beneficiar do tratamento e mediante

julgamento clínico individual.

O tratamento do HSC deve ser considerado apenas para pacientes com HSC persistente, após confirmação dos níveis séricos do

TSH após 3 a 6 meses.

O risco de progressão ao hipotireoidismo franco pode ser um primeiro parâmetro a ser considerado na decisão clínica sobre o

tratamento.

Pacientes com HSC persistente, particularmente com concentrações séricas do TSH > 10 mU/L , aTPO positivo e/ou com

alterações ultrassonográficas sugestivas de autoimunidade tireoidiana, seriam candidatos ao tratamento em razão das

características associadas com maior taxa de progressão ao hipotireoidismo manifesto.

.



n=222
Without previous history of CAD (coronary artery disease)
TSH>4.0-10.0 mUI/L



Quando tratar o hipotireoidismo subclinico (HSC)?

Pacientes com HSC com doença cardiovascular preexistente ou com risco cardiovascular elevado (ex.: síndrome 

metabólica, dislipidemia, diabetes, hipertensão arterial), particularmente para indivíduos com idade < 65 anos e com 

níveis de TSH > 7 mU/L, em razão do maior risco cardiovascular e de morte por doença cardiovascular devem ser 

considerados para inciar o tratamento

Os efeitos da terapia de reposição com levotiroxina no HSC sobre o humor, cognição e qualidade de vida divergem entre 

diferentes estudos, de acordo com o tipo de população estudada, com a forma de definição de HSC e com os métodos de 

mensuração dos desfechos em questão.

Teste terapêutico com levotiroxina durante curto período de tempo : pode ser realizado, na dependência de julgamento 

clínico individual. Se as manifestações clínicas permanecerem inalteradas após normalização do TSH, o tratamento deverá 

ser suspenso



Quando tratar o hipotireoidismo subclinico (HSC)?



Tratamento do Hipotireoidismo subclínico ( HSC)

1- TSH persistentemente > 10 mcUI/ml; 

2- TSH persistentemente ≥ 7 mcUI/ml (mas inferior a 10 
mcUI/ml) e mais um dos fatores: idade < 65 anos; ou 2- idade 
≥ 65 anos e sintomas muito sugestivos de hipotireoidismo; 

3- TSH acima do limite normal do laboratório e inferior a 7 
mcUI/ml em pessoa com idade inferior a 65 anos e mais um 
dos fatores: 1- anti-TPO positivo em altos títulos; 2- bócio; 3-
sintomas muito sugestivos de hipotireoidismo. 

: 

No hipotireoidismo subclínico, uma dose mais baixa de levotiroxina (1,1-1,2 

mcg/kg) tem sido sugerida, porém reiteramos que nem todas as situações de 

hipotireoidismo subclínico devem ser tratadas. Apesar de controverso recomenda-se 

tratamento se: 



O TRATAMENTO DO HIPOTIREOIDISMO EXIGE  O 
ACOMPANHAMENTO COM O ENDOCRINOLOGISTA  ?

Não necessariamente. O médico da atenção primária está capacitado para

diagnosticar e acompanhar os pacientes com hipotireoidismo.

Em algumas situações especificas os pacientes com hipotireoidismo devem

ser encaminhados ao endocrinologista:

• Suspeita de hipotireoidismo central (TSH normal ou baixo e T4L ou T4 total

baixo) ou

• Paciente com hipotireoidismo usando mais de 2,0 a 2,5 mcg/Kg/dia de LT4

ou

• Pacientes com hipotireoidismo secundário à tireoidectomia por Câncer de

tireoide, pois as metas de TSH vão variar conforme risco inicial e recorrência.



Telecedeba : Teleconsultorias e Avaliação na Atenção Secundária 

O CEDEBA ( Centro de Diabetes e Endocrinologia do Estado da Bahia) e o Núcleo de Telessaúde da Secretaria de Saúde do 

Estado da Bahia (Sesab) firmaram uma parceria para ofertar o serviço de Teleconsultoria Especializada, por meio 

do Projeto TeleCEDEBA.

O Projeto tem como objetivo qualificar e ampliar o acesso ao cuidado das pessoas com diabetes, obesidade, disfunção 

tireoidiana e outras doenças endocrinológicas no estado da Bahia e  disponível para profissionais de medicina da Atenção 

Básica do Estado da Bahia.

Por meio de um cadastro na plataforma própria do Telessaúde Bahia, os profissionais de medicina da Atenção Básica 

estadual solicitam a teleconsultoria especializada, respondida em até 72 horas de forma síncrona (em tempo real) e/ou 

assíncrona (por meio de mensagens off-line na plataforma).

Os pacientes com critérios para avaliação na Atenção Secundária provenientes da Atenção Primária, devem ser 

encaminhados ao CEDEBA exclusivamente através da Plataforma do Telessaúde Bahia.



Publicações no TELECEDEBA



Plataforma TelessaúdeBA

Teleconsultoria Especializada em Endocrinologia - CEDEBA



Contatos CEDEBA:

saude.ba.gov.br/cedeba
TeleCedeba | Telessaúde Bahia (telessaude.ba.gov.br)

E-mail: cedeba@saude.ba.gov.br

OBRIGADA !

http://telessaude.ba.gov.br/telecedeba/
http://telessaude.ba.gov.br/telecedeba/
mailto:cedeba@saude.ba.gov.br

