PROTOCOLO DE HIPOTIREOIDISMO (NO ADULTO)
METODOLOGIA DE BUSCA DA LITERATURA: Base de dados Medline/Pubmed
utilizando-se a estratégia de busca com os termos “Hypothyroidism” e restringindo-se
para estudos em humanos adultos, publicados nos últimos 10 anos. Os artigos foram
revisados e identificados como de interesse para a elaboração deste protocolo.
Também foram consultados livros-texto de Endocrinologia.
INTRODUÇÃO1-6:
O hipotireoidismo é uma síndrome clínica resultante da produção ou ação
deficiente dos hormônios tireoidianos, resultando em lentificação dos processos
metabólicos. Pode ocorrer em todas as faixas etárias - na idade adulta acomete 2% das
mulheres e 0,2% dos homens - e nos indivíduos com mais de 65 anos, a prevalência é
de 6% em mulheres e de 2% nos homens.
Cerca de 95% dos casos de hipotireoidismo são de origem tireoidiana
(hipotireoidismo primário), sendo a tireoidite de Hashimoto (tireoidite crônica autoimune)
a causa mais comum. Outras causas de hipotireoidismo primário são o tratamento do
hipertireodismo com radioiodo, tireoidectomia, evolução de tireoidites (subaguda, de
Riedel, pós-parto), deficiência grave de iodo, drogas interferentes com a síntese /
liberação de hormônios tireoidianos (antitireoidianos, amiodarona, iodo, lítio, contrastes
iodados, interferon alfa, sunitinibe, sorafenibe, valproato de sódio), doenças infiltrativas,
ectopia ou agenesia da tireoide, disormonogênese. Menos frequentemente, o
hipotireoidismo pode ter origem na hipófise [tumor, trauma, cirurgia, radioterapia
hipofisária, apoplexia/vascular (síndrome de Seehan), doenças infiltrativas, infecções,
hipofisite linfocítica crônica, lesões congênitas, drogas interferentes na biossíntese e
liberação do TSH (glicocorticoide em altas doses, dopamina, dobutamina, análogos da
somatostatina, bexaroteno; interrupção da terapia com L-tiroxina)] ou hipotálamo
(cirurgia, tumor, traumatismo crânio-encefálico), recebendo a denominação de
hipotireoidismo central. Ainda menos frequente é a ocorrência de hipotireoidismo por
resistência ao hormônio tireoidiano ou ao TSH, assim como mutações em genes
envolvidos com TSH e TRH (mutações em receptores ou hormonais).
CLASSIFICAÇÃO INTERNACIONAL DE DOENÇAS E PROBLEMAS RELACIONADOS
À SAÚDE:
Engloba as classificações de CID 10: E03.

RASTREAMENTO DE PACIENTES SUSPEITOS PARA HIPOTIREOIDISMO (tabela 1):

Tabela 1. Condições clínicas a serem consideradas para avaliação tireoidiana 1.

DIAGNÓSTICO1-6:

A- CLÍNICO:
Praticamente todos os órgãos e sistemas podem ser comprometidos pela
deficiência de hormônios tireoidianos, sendo as manifestações marcantes (quadro 1):
- sintomas gerais: fadiga, letargia, déficits cognitivos (concentração, memória,
raciocínio), sonolência, depressão, fraqueza muscular, mialgias e artralgias, intolerância

ao frio, rouquidão, aumento de peso, palidez cutânea, apneia do sono e, raramente,
coma mixedematoso;
- pele e fâneros: pele seca e fria, unhas quebradiças, queda de cabelos, edema
palpebral; - gastrintestinal: constipação;
- sistema reprodutivo: distúrbios menstruais (podendo variar de amenorreia à
menorragia), anovulação, infertilidade, disfunção erétil, redução da libido;
- cardiopulmonar: bradicardia, hipertensão arterial diastólica, Em alguns casos podem
ser encontradas dor anginosa, bulhas hipofonéticas, cardiomegalia (por derrame
pericárdico), dispneia, derrame pleural;
- sistema nervoso: parestesias, hiporreflexia, retardo no relaxamento do reflexo Aquileu,
síndrome do túnel do carpo.
A presença de bócio (pequeno a moderado) sugere a presença de tireoidite de
Hashimoto. Nos casos de hipotireoidismo central, ectopias, hipoplasias e aplasias
tireoidianas, não há bócio. O hipotireoidismo relacionado às tireoidites subagudas
(granulomatosa, linfocítica e pós-parto) é, em geral, transitório.
B- LABORATORIAL / EXAMES COMPLEMENTARES:
O diagnóstico laboratorial do hipotireoidismo é feito através da dosagem sérica de
TSH e T4 livre (T4L). O TSH é padrão-ouro para avaliação da função tireoidiana, com
sensibilidade de 98% e especificidade de 92% para definição do diagnóstico. No
hipotireoidismo primário (95% dos casos) há inicialmente a elevação de TSH e, na
evolução, redução dos níveis de T4 e, posteriormente, de T3. No caso de ser improvável
a presença do hipotireoidismo, mas devendo esta possibilidade ser descartada, há
necessidade apenas da dosagem de TSH. Na suspeita de hipotireoidismo, devem ser
dosados TSH e T4L (este não sofre interferências pelos fatores que afetam as proteínas
ligadoras). TSH elevado com T4L baixo define a presença de hipotireoidismo primário.
No hipotireoidismo central observa-se TSH baixo ou normal e T4L baixo. A dosagem de
anticorpos antitireoidianos, mais especificamente antitireoperoxidase (ATPO) auxilia na
definição da etiologia autoimune (tireoidite de Hashimoto).
Outras possíveis alterações laboratoriais (quadro 2) são anemia leve a moderada,
podendo ser normocítica, macrocítica (associada ou não à anemia perniciosa) e
microcítica e hipocrômica (por deficiência de ferro, secundária à menorragia), aumento
do colesterol total (por aumento do LDL), alterações enzimáticas (aumento das
transaminases e creatinofosfoquinase), bem como hiperprolactinemia (com ou sem
galactorreia) nos casos de hipotireoidismo primário. O hipotireoidismo central pode estar
associado à deficiência de outros hormônios hipofisários – neste caso, deve ser
solicitada ressonância magnética da hipófise para definição da etiologia. Cintilografia de
tireoide com 131I não está indicada na investigação do hipotireoidismo – a captação será
baixa ou ausente, independentemente da etiologia, tanto nos casos de origem primária
como central.
A ultrassonografia de rotina da tireoide não é recomendada, exceção em casos de
pacientes com anticorpos antitireoidianos negativos para identificar pacientes com
tireoidite autoimune ou com palpação tireoidiana anormal e também pode ser
considerada para pacientes com hipotireoidismo subclínico para ajudar na avaliação do
risco de progressão para hipotireoidismo.
Deve haver grande cuidado na interpretação de testes de função tireoidiana em
pacientes com doenças sistêmicas graves. Estas condições comumente levam a
alterações nestes testes, sem que haja doença tireoidiana de fato. Em geral há
inicialmente redução de T3, com ou sem elevação do T4, e, posteriormente, redução do
T4 com TSH normal. Na fase de recuperação, o T3 e o T4 normalizam-se, e o TSH

transitoriamente se eleva. Esse quadro, chamado de síndrome da doença não
tireoidiana (SDNT), pode confundir o clínico e não há evidências de que os pacientes se
beneficiem de intervenção.
A investigação de hipotireoidismo deve ser realizada em pacientes com quadro
clínico sugestivo de tal condição e em pacientes considerados de risco para
hipotireoidismo (tabela 1).

DINÂMICA DE ATENDIMENTO (figura 1):
Nome: _________________________________________________________
Registro: ____________________

DN: ____/____/____

Raça: _______

Anamnese / exame físico geral: (Registrar sintomas / sinais)
Diagnóstico laboratorial: (No HU/UFSC usamos dosagens imunoquimioluminométricas):
TSH
T4L
Anti TPO / (Antitireoglobulina)

Diagnóstico por Imagem: USG de tireoide (c/ Doppler): solicitado em casos específicos
(vide acima).
Seguimento: (Veja abaixo em Monitorização).

Quadro 1- Sintomas e sinais do hipotireoidismo2.
HIPOTIREOIDISMO
Sintomas
Sinais
Sensação de frio, sudorese↓
Pele seca, áspera, fria
Fraqueza; ↓ apetite
Letargia, fala lenta, hiporreflexia
Déficit de memória, cognição e Edema
e
palpebral, facial, periférico
concentração
Depressão; psicoses;
Língua grossa
distúrbios bipolares; demência
Constipação intestinal
Cabelos ásperos
Ganho de peso
Palidez cutânea
Queda de cabelos
Bradicardia
Dispneia, tolerância ↓ aos exercícios
Hipertensão arterial diastólica
Rouquidão
Anorexia
Cardiomegalia
Menorragia
Derrame pericárdico
Palpitações
↓ da motilidade gastrointestinal
↓ absorção intestinal
hipotonia da vesícula biliar
Surdez
Doença hepática gordurosa não alcoólica
Dor precordial
Apneia do sono
Cefaleia, tonturas, zumbidos
Ataxia cerebelar
Parestesias
Ascite
Cegueira noturna
Coma mixedematoso

Quadro 2- Possíveis alterações laboratoriais, do eletrocardiograma (ECG) e hormonais
do hipotireoidismo2.
HIPOTIREOIDISMO
Alterações laboratoriais/ECG
Alterações hormonais
Colesterol total e LDL: 
Prolactina, ADH, PTH e 1,25(OH)2D: 
HDL-2:  modesto; HDL-3: sem alteração
Resposta do GH aos testes de estímulo: 
Triglicerídios: sem alteração ou  modesto
IGF-1 e IGFBP3: 
Transaminases, CPK, DHL e CEA: 
SHBG, testosterona e estradiol totais: 
PCR, homocisteína, lipoproteína (a): 
Resposta do LH/FSH ao GnRH: 
Sódio sérico: 
Proteínas do líquor: 
ECG: baixa voltagem; distúrbios de
condução e mudanças inespecíficas do ST-T
CPK
(creatinofosfoquinase);
DHL
(desidrogenas
lática);
CEA
(antígeno
carcinoembrionário); ADH (hormônio antidiurético); PTH (paratormônio); GH (hormônio
do crescimento); IGF-1 (fator de crescimento semelhante à insulina); IGFBP3 (proteína
ligadora-3 do IGF); SHBG (globulina ligadora dos hormônios sexuais); GnRH (hormônio
liberador de gonadotrofinas).

Hipotireoidismo?
Dosar TSH e T4L
TSH↑
T4L↓

TSH↓, N ou algo ↑
T4L↓

TSH ↑
T4L N

Hipot.
primário

Hipot. central

Hipot.
subclínico

L-tiroxina

RM sela
túrcica
Normal

TSH N
T4L N
Hipot.
descartado

L-tiroxina ou
observar

Tumor, lesão
infiltrativa

Cirurgia,
radioterapia, etc.

Figura 1- Fluxograma para avaliação diagnóstica (Hipot.= hipotireoidismo; N= normal;
RM= ressonância magnética; ↑ = aumentado; ↓ = baixo)2.
DINÂMICA DE TRATAMENTO4,7-9:
Consiste na reposição de levotiroxina (LT4), que na grande maioria dos casos
precisa ser mantida indefinidamente (exceto nos casos de hipotireoidismo transitório que
pode ocorrer nas tireoidites). Nos adultos, a dose diária inicialmente programada deve
ser de 1,6 a 1,8 µg/kg de peso ideal/dia e 1 ug/Kg/dia para indivíduos com mais de 65
anos, devendo ser administrada em dose única diária pela manhã, 30’ a 1 h antes do
desjejum. Permite-se também a administração noturna, desde que 2 a 3 ou mais horas
após a última refeição8. Pacientes adultos saudáveis podem começar a reposição com
dose plena. Pacientes idosos não cardiopatas (> 60 anos) devem começar a reposição
com 50 μg/dia. Pacientes cardiopatas ou com hipotireoidismo grave de longa duração
devem iniciar a reposição da LT4 com 12,5-25µg/dia e fazer aumento mais lento da dose
de LT4. O ajuste da dose deve ser feito de acordo com os níveis de TSH, a cada 6-8
semanas de acordo com a idade, peso e condições cardíacas. A normalização do TSH
em níveis entre 0,45 a 4,5µUI/mL1,3,5,8,(havendo discussão sobre considerar-se o valor
superior ≤ 2,5 a 3 uUI/mL como meta terapêutica), define a compensação do quadro no
hipotireoidismo primário. No hipotireoidismo central, a avaliação é feita com a dosagem
de TSH e T4L, tendo como meta manter este último na metade superior da normalidade.
Nos casos de pan-hipopituitarismo ou de insuficiência adrenal primária associada, a
reposição de corticosteroide deve preceder a introdução de LT4 (uma semana antes em
pacientes ambulatoriais).

Levotiroxina disponível no comércio, além dos medicamentos genéricos:
Euthyrox (Merck) - comprimidos de: 25; 50; 75; 88; 100; 112; 125; 137; 150; 175; 200
mcg.
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.
Condições especiais
Hipotireoidismo subclínico1,10-12 (figura 2; tabela 2): É definido bioquimicamente
pela presença de TSH elevado com T4L normal. Estima-se que a prevalência na
população geral seja de 4 a 10%, sendo maior em mulheres e idosos. Deve-se
sempre repetir a dosagem do TSH [já associada ou não com dosagem de T4L e de
ATPO (para avaliar autoimunidade)] em 3-6 meses para confirmar diagnóstico.
Embora vários estudos descrevam repercussões clínicas do hipotireoidismo
subclínico, especialmente sobre doença arterial coronariana e mortalidade em
indivíduos com menos de 65 anos, há controvérsias quanto ao benefício da
instituição de tratamento. Este deve ser indicado para todos os pacientes com TSH >
10μUI/mL e para aqueles com TSH < 10 μUI/mL, que tenham risco de progressão
para hipotireoidismo franco, doença cardiovascular pré-existente ou risco
cardiovascular. Indicação de tratamento também pode ser feita com base no
julgamento individual do clínico, em pacientes com sintomas de hipotireoidismo,
quando seria feita prova terapêutica. Uma vez optado por tratamento, a dose inicial
de LT4 é habitualmente um pouco mais baixa que a usada no hipotireoidismo, de 25
a 75 μg/dia, dependendo do nível do TSH. Se for detectado hipotireoidismo
subclínico e se decide pela observação, o TSH deve ser repetido anualmente nos
pacientes ATPO positivos e a cada 3 anos nos ATPO negativos. Não há consenso
sobre determinar inicialmente ATPO junto com TSH para rastreamento, exceto em
alguns casos específicos, tais como a gravidez.

Figura 2- Fluxograma para o tratamento de hipotireoidismo subclínico em adultos
(exceto para mulheres inférteis e grávidas)1.

Tabela 2- Recomendações para o tratamento de pacientes com hipotireoidismo
subclínico11.
TSH 4,5 -10 mU/L
TSH ≥ 10 mU/L
Idade ≤ 65 anos
Sem comorbidades
Não
Sim
Com risco de progressão
Considerar tratamento
Sim
p/ hipotireoidismo
Doença cardiovascular preexistente
Considerar tratamento
Sim
ou risco cardiovascular
se TSH ≥ 7 mU/L
Sintomas de hipotireoidismo
Considerar teste
Sim
terapêutico
Idade > 65 anos
Não
Sim
Mulheres grávidas
Com ATPO positivo
Dados insuficientes;
Sim
considerar tratamento
Com ATPO negativo
Dados insuficientes;
Sim
considerar tratamento
Idosos1-3,6,8,9 (tabela 3): O processo de envelhecimento cursa com alterações na
fisiologia tireoidiana, podendo haver elevações fisiológicas nos níveis de TSH.
Postula-se que hipotireoidismo subclínico com TSH ≤ 10 μUI/mL em idosos possa
estar associado a benefícios, seja como fator de proteção cardiovascular e de
mortalidade, seja por demonstrações de que tais pacientes apresentem melhor
função física. O tratamento do hipotireoidismo subclínico em pacientes idosos > 65
anos é recomendado apenas em face de níveis sustentados de TSH > 10 μUI/mL,
quando há maior risco de insuficiência cardíaca. Com níveis de TSH < 10 μUI/mL há
ausência de associação com o risco cardiovascular e de mortalidade nesta faixa
etária e não há efeitos favoráveis do tratamento. Os riscos do tratamento são
inerentes ao uso de doses excessivas de LT4, de particular relevância clínica em
idosos, pelo maior risco de fibrilação atrial e em mulheres pós-menopausadas, pelo
risco de osteoporose.
Gestação13-19 (tabela 3): Em função das necessidades aumentadas dos hormônios
tireoidianos na gestação, a avaliação dos níveis de TSH deve ser feita com base em
valores de referência específicos para a gestação, e mesmo para cada trimestre:

TSH (μUI/mL)

1º trimestre
0,1 – 2,5

2º trimestre
0,2 – 3,0

3º trimestre
0,3 – 3,0

O diagnóstico de hipotireoidismo é definido com TSH acima destes níveis e T4L
baixo, ou TSH acima de 10 µUI/mL, com qualquer valor de T4L. Temos o
diagnóstico de hipotireoidismo subclínico, com TSH entre estes limites superiores e
10 μUI/mL, com T4L normal. Nas duas condições está indicada a reposição de LT4,
tendo-se como meta terapêutica manter TSH dentro da faixa de referência trimestreespecífica. Mulheres já com diagnóstico de hipotireoidismo que desejam engravidar,
devem estar compensadas, com TSH abaixo de 2,5 µUI/mL para a fecundação e
toda a gestação, havendo necessidade de aumento da dose de LT4 em 30 a 50% ou
mais, com relação à dose pré-gestação.

Tabela 3- Hipotireoidismo em condições especiais5,7,8,10,14-16,18,19.
GESTANTES

IDOSOS
Relacionados: ↓cognição,
demência, anemia, depressão,
insuficiência cardíaca,
coronariopatia; interferência por
comorbidades e polifarmacia.

SINTOMAS / SINAIS

Obstétricos e fetais

DOSE DE LT4
(Manter marca)

Maior (↑ da dose em 25% a 50%) Menor: 1,0 ug/Kg/d
Ajustes mais frequentes
(p/ alguns, idem adultos jovens:
2-2,4 ug/Kg/d:
1,6-1,8 ug/Kg/d)
TSH ≤ 4,2 uIU/mL= 1,2 (ug/Kg/d) 25-50 ug/d c/ ↑ cada 2-3 sem
TSH > 4,2-10= 1,42
(12,5 ug/d c/ ↑ cada 4-6 sem p/
TSH > 10= 2,33
DAC severa e muito idoso c/ hipot.
Iodo: 250 ug/d
severo)

ALVO TSH
(uUI/mL)

Hipotireoidismo
Subclínico
(HSC): TRATO?*

Trimestre específico:
1º: 0,1-2,5
2º: 0,2-3,0
3º: 0,3-3,0 (3,5)
Tratar
HSC: associado c/ perda fetal,
diabetes mellitus e hipertensão
arterial gestacionais,
pré-eclâmpsia, parto prematuro
Hipotiroxinemia isolada:
tratar (no 1º trimestre)**

Idade específico:
≤ 65 anos: 1-2,5 (0,5-4,5)
60-70 anos: 3-4 (2-6)
70-80 anos: 4-6 (2-8);
>80 anos: 2-10 (> 70 a: 1-5 - ETA)

>65 a e TSH até 10:
Não tratar*

Menos sintomáticos / mais danos
Suportam mais (protegidos pela
HIPERTRATAMENTO
(TSH < 0,1: ↑risco de fibrilação
desiodase-3 placentária)
atrial, doença cardiovascular,
osteoporose)

*Se não tratar: reavaliar em 6 a 12 meses. **Associação de hipotiroxinemia no 1º
trimestre c/ prejuízo neuropsicológico da criança.
MONITORIZAÇÃO1,3,5,8
Uma vez atingida a dose de manutenção, faz-se reavaliação da função
tireoidiana a cada 6-12 meses. A dose de LT4 pode precisar de reajuste frente a
determinadas situações clínicas e/ou uso concomitante de substâncias que
interferem com a sua absorção, metabolização ou relação com a TBG - proteína
ligadora de hormônios tireoidianos (quadro 3). A ingestão de suplementos de ferro,
cálcio, vitaminas e fibras deve ser espaçada em, pelo menos, 4h da tomada de LT4.
Por não haver bioequivalência entre as várias apresentações comerciais de LT4, os

pacientes devem ser orientados a evitar trocas de apresentação. Doses excessivas
de LT4 podem ocasionar tireotoxicose, com risco de fibrilação atrial (especialmente
em idosos), elevação da pressão arterial, hipertrofia ventricular esquerda, doença
miocárdica isquêmica e redução da densidade mineral óssea.
Na suspeita de má adesão ao tratamento (pseudodisabsorção), quando, em
geral, o paciente está fazendo uso de LT4 de mais do que 2 ug/Kg, com aumento
persistente do TSH), o paciente deve ser internado, e indica-se administrar 1.000 ug
de LT4 VO em jejum e dosar o T4L nas três horas seguintes, ou dosar T4L em 0h,
2h, 4h e 6h após administração do LT4, sendo um aumento do T4L maior que 1,5
ng/dL ou maior do que o seu limite superior da normalidade considerado como
absorção normal; este teste ainda não é padronizado na literatura6,20.
O seguimento do hipotireoidismo na gestação deve ser feito com especial
atenção para o primeiro trimestre, com acompanhamento a cada 4 semanas até a
primeira metade da gestação e depois na 26ª e 32ª semanas 13-19.
Após o parto, a maioria das pacientes deve reduzir a dose de LT4 em 2 a 4
semanas até alcançar doses semelhantes às da pré-concepção. Mulheres com
ATPO positivo podem apresentar tireoidite pós-parto e justificar diferenças nos
requerimentos de LT4; assim mantém-se a monitorização dos níveis hormonais até,
pelo menos, 6 meses após o parto13-19.

Quadro 3- Situações em que as necessidades diárias de levotiroxina (LT4) podem
estar alteradas2.

NECESSIDADE ↑

NECESSIDADE ↑

• 1- ↓ absorção de LT4:
• Doenças intestinais, derivações gástricas,
intolerância à lactose, gastrite atrófica/crônica;
infecção pelo H. pylori
• Fármacos: inibidores da bomba de prótons,
colestiramina, hidróxido de alumínio ou
magnésio, sulfato ferroso, carbonato de cálcio,
bisfosfonatos orais, raloxifeno, orlistate
• Dieta rica em fibras, soja, café, frutas cítricas
• 2- ↑ metabolismo hepático da LT4:
• Fármacos: rifampicina, fenobarbital,
estrogênio, carbamazepina, fenitoína,
sertralina
• 3- ↓ da conversão de T4 em T3:
• Fármacos: amiodarona, glicocorticoides (dexametasona ≥ 4 mg/dia), betabloqueadores
(propranolol > 160 mg/dia).
• 4- ↓ da secreção de T4 e T3:
• Fármacos: amiodarona, lítio, tionamidas,
iodeto, contrastes iodados, sulfonamidas

• 5- Bloqueio da síntese de desiodases:
• Deficiência de selênio, cirrose
• 6- ↑ da TBG
• Fármacos: estrogênio, tamoxifeno,
heroína
• 7- Desiodação de T4 + ↑ da TBG:
• Gravidez
• 8- Mecanismos desconhecidos/
complexos (fármacos):
• Metformina, glitazonas, sulfonilureias,
insulina
• Amitriptilina, sertralina
• Derivados cumarínicos
• Citocinas, como alfa-interferon,
• Inibidores da tirosinoquinase: sunitinibe,
sorafenibe
• Outros: diazepam, etionamida, tiazídicos,
GH recombinante humano,
simpaticomiméticos

NECESSIDADE ↓
• Envelhecimento
• Terapia androgênica na mulher

CONDIÇÕES CLÍNICAS QUE INDICAM A NECESSIDADE DE ENCAMINHAMENTO
PARA ENDOCRINOLOGIA:



Suspeita de hipotireoidismo central (TSH normal ou baixo e T4L ou total baixo);
ou
Paciente com hipotireoidismo usando mais de 2,0 a 2,5 ug/Kg/dia de LT4.
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