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Doença de Graves

É a causa  + comum de hipertireoidismo

Afeta cerca de 0,4% a 1% da população

5 a 10 vezes mais comum em mulheres 

Pico de incidência entre 20 e 40 anos



Doença de Graves

• Desordem autoimune em que anticorpos proreceptor de TSH (TRAb) 
estimulam o receptor de TSH, aumentando a produção e secreção de 
hormônio tireoidiano

• Inclui 2 categorias principais de manifestações clínicas:

específicas da DG, causada pela autoimunidade         
(bócio,oftalmopatia,dermopatia e acropaquia)

provocadas pelo hipertireoidismo



Patogênese



Patogênese
• Citocinas secretadas pelos linfócitos T podem induzir a 

expressão de MHC tipo II pelos tireócitos.



Patogênese 
A produção de anticorpos 
depende  de epítopos no 
domínio extracelular do 
receptor de TSH (TSHR)que  
são reconhecidos como 
antígenos,induzindo a 
formação de imunoglobulinas.

Trab mimetiza a ação do TSH.



Quadro Clínico

• Nervosismo
• Irritabilidade
• Agressividade, agitação 

psicomotora
• Depressão, surto psicótico
• Taquicardia
• Choro fácil 
• Insônia
• Tremor
• Intolerância ao calor
• Hiperidrose
• Emagrecimento com hiperfagia

• Palpitações
• Fraqueza muscular
• Fotofobia
• Visão dupla
• Lacrimejamento
• Diarréia
• Aumento do volume do pescoço
• Exoftalmia
• Oligo e amenorréia
• Ginecomastia



Alterações  hemodinâmicas na tireotoxicose



Cumulative incidence of atrial fibrillation in subjects over age 60 years according to the serum concentration of TSH. The risk of atrial 
fibrillation was increased almost threefold in the subjects with marked suppression of TSH (left panel) as compared with those who had 
normal serum TSH concentrations and were presumably euthyroid (right panel); patients with slightly low serum TSH concentrations 
(middle panel) had a lesser increase in risk.
Sawin CT, Geller A, Wolf PA, et al. Low serum thyrotropin concentrations as a risk factor for atrial fibrillation in older persons. N Engl J 
Med 1994; 331:1249.

Sistema cardiovascular



Quadro clínico

• Em crianças e adolescentes: 
crescimento linear rápido com 
aceleração da maturação óssea

• No idoso: exacerba a perda óssea, 
com aumento dos marcadores de 
remodelação óssea, hipercalciúria



Dermopatia / mixedema pré tibial

• Infiltrado de linfócitos T na derme, 
que liberam citocinas, estimula a 
produção de glicosaminoglicanos e 
ácido hialurônico,com edema.

• Ocorre na área pré-tibial e dorso dos 
pés.

• Concomitante com oftalmopatia .

• Tratamento: corticóides tópicos, 
mas não é usualmente efetivo.

Acropaquia

• Afeta porção distal dos ossos

• Baqueteamento digital

• Ocorre em pacientes com 
dermopatia

• Sugere forma séria da doença

• Sem tratamento específico 
disponível



Oftalmopatia

• É uma doença inflamatória imuno mediada que causa 
a expansão dos músculos e gorduras orbitais e 
deposição de glicosaminoglicanos e colágeno

•Pode ocorrer antes, concomitante ou após a 
instalação do hipertireoidismo.



Oftalmopatia

Fase ativa ,dura até 3 anos, com evolução dos sinais e sintomas de 
inflamação e congestão.

Início: proptose, edema das pálpebras e diplopia 

Alguns pacientes têm olho seco, aumento de lacrimejamento e 
desconforto ocular no início da fase ativa  

E após é seguido por uma fase inativa na qual as manifestações 
oculares se tornam estáveis



Prevalência das anormalidades da OG

Retração palpebral 92%

Exoftalmia 62%

Disfunção muscular extra-ocular 43%;

Dor ocular 30%;

Aumento do lacrimejamento 23%

Neuropatia óptica 6%

Fator de risco para  desenvolvimento e piora da OG :fumo. 

O risco é proporcional ao nº de cigarros por dia



Escore de atividade clínica 

CAS >5 doença ativa
CAS <3 doença inativa



TCC ou RNM de órbitas



Tratamento:

• Eutireoidismo deve ser rapidamente alcançado e 
mantido em pacientes hipertireoideos com 
oftalmopatia ou com fatores de risco para seu 
desenvolvimento.

•Os pacientes com tabagismo ativo ou passivo devem 
ser orientados a cessar o fumo.

•Monitorização frequente da função tireoideana para 
não haver piora do GO.



Tratamento 

• Alterações inflamatórias de tecidos moles leve devem ser tratadas 
com compressas geladas e elevação da cabeça

• Paciente com escore moderado: tentativa com prednisona oral

• Os pacientes com pontuações mais altas são normalmente tratados 
com corticóide intravenoso, com boa resposta em curto prazo e 
necessitam de radioterapia para o efeito a longo prazo



Diagnóstico da DG  

❖ Clínico → hipertireoidismo +bócio+ oftalmopatia

❖Níveis de TSH ↓ ou suprimidos associados a níveis ↑ de T4

Se o TSH é baixo e o T4 normal, medir o T3(10% casos:apenas >  T3 (início da 
doença)

❖ TRAb : (99% detecção)indicação na dúvida do diagnóstico etiológico.

A diminuição ou desaparecimento, indica maior chance de remissão. 

❖ Anti-TPO ou anti-Tg,(75%) :confirmam a presença de doença autoimune





Mapeamento 

USG da tireóide
Indicação: presença de nódulos 
Apresenta  aumento difuso, parênquima heterogêneo  e 

vascularização difusamente aumentada.

Indicação:
Dúvida no diagnóstico etiológico: presença de 
nódulos
Glândula aumentada e hiperfuncionante e 
captação com iodo  bastante aumentada



Tratamento da Doença de Graves



Objetivo do tratamento

• Reduzir sintomas e evitar complicações decorrentes do 
excesso de hormônios tireoideanos nos tecidos periféricos

• As opções compreendem :

Medicamentos antitireoideanos

Terapia com Iodo 131

Cirurgia

Mas....muito variável a preferência terapêutica de primeira 
escolha!





Drogas antitireoidianas

Ação:

• Inibição da tireoperoxidase, diminuindo a organificação do 
iodeto na tireóide e, então a produção dos hormônios

• Têm efeitos imunosupressivos, promove a diminuição dos 
títulos de TRAb

Aspectos favoráveis  a remissão: 

• Sexo feminino, adulto jovem, bócio pequeno, hipertireoidismo 
leve e valores baixos de TRAb



Metimazol

• Dose inicial:15 a 30mg, 1x ao dia.

• Dose diária sugerida:

5-10mg, se T4 está 1-1,5 x acima do LSN

10-20mg,  se 1,5-2x

30-40mg, se 2-3x

Remissão com tratamento medicamentoso é pouco  provável:

Doses elevadas de DAT, bócio volumoso ,sem diminuição dos 
valores de TRAb, manutenção da vascularização da tireóide ao 
longo do tratamento e tabagista



Tratamento com tionamidas

• Recomenda-se o uso da DAT por 12 a 18 meses

• Somente 30 a 40% dos pacientes tratados com DAT 
apresentam remissão do hipertireoidismo, considerando TSH 
e hormônios tireoidianas normais após suspensão da 
medicação por pelo menos 12 meses



Efeitos colaterais
Na gestação: associação com aplasia cutis e malformações congênitas 
mais graves, como atresia de coanas e fístulas traqueoesofágicas .                                                                      
#Contraindicado no primeiro trimestre de gestação.

Agranulocitose: complicação rara , grave e com alta mortalidade. 
Ocorre dentro dos primeiros meses de tratamento, em pacientes 
idosos, com doses superior a 30mg/dia.

#Todo paciente ser orientado a realizar leucograma quando apresentar 
febre, dor de garganta ou outra infecção, e interromper a droga até 

exclusão de agranulocitose. 



Propiltiouracil
Pouco utilizado.

Indicações:

I° Trimestre da gestação

Crise tireotóxica

Pacientes com efeitos 
colaterais relacionados ao MMZ

Dose: 100 a 900mg/dia

Não indicado para criança!

Efeitos colaterais: 

• Prurido, rash e artralgia e rara 
agranulocitose

• Vasculite ANCA : lesões 
cutâneas e nefrite

• Hepatotoxicidade:

leva a necrose hepática focal, 
até hepatite fulminante



Tratamento

Sintomas adrenérgicos 

Betabloqueador

Indicação do bloqueio beta-adrenérgico:

• Tireotoxicose sintomática

• FC>90bpm no repouso 

• DCV concomitante

Dose: Propranolol de 20 -80mg



Radioiodoterapia

❑ Pode ser oferecida como tratamento inicial ou como

tratamento definitivo, após recidiva ou falha do tratamento

medicamentoso

❑ Destruição tecidual, com intenso processo inflamatório local 
até fibrose levando a diminuição da produção dos hormônios 
tireoidianos até o hipotireoidismo.



Radioiodoterapia

A oftalmopatia pode exacerbar-se após o radioiodo,

especialmente em fumantes

Nos casos com exoftalmopatia, a piora pode ser prevenida

com o uso de glicocorticóide em dose baixa, como

prednisona 0,3 a 0,5mg/kg/dia, iniciado no mesmo dia ou

no dia seguinte à dose de RI, com manutenção por

30 dias e após redução progressiva.



Radioiodoterapia

Hipotireoidismo :ocorre nos primeiros 3 meses.

Se persistir em 6 meses: fazer retratamento

Gestação: após o eutireoidismo estável seja estabelecido,o
que  leva de 4-6 meses ou mais.

A concepção no homem deve ser adiada 3-4 meses. 



Cirurgia
Indicação

• Contraindicações ao tratamento com DAT ou a RI(gestantes)

• Coexistência de nódulo tireodeano de natureza indeterminada

• Bócio muito volumoso ou com queixa compressiva

• Presença de exoftalmia grave

• Paciente que deseja engravidar nos próximos 6 meses



Cirurgia
• O ideal é submeter o paciente à tireoidectomia total em 

eutireoidismo(crise tireotóxica)para evitar recidiva

• A administração de  DAT c+iodeto de potássio 7 a 10 dias antes  
da cirurgia permite diminuir a vascularização

Complicações

• Lesão do nervo laríngeo recorrente

• Hipoparatireodeano permanente

• Hematoma

• Hipocalcemia transitória :25%

• Após a cirurgia:levotiroxina na dose diária de1,6mcg/Kg



• Estudo de coorte  retrospectivo 
de 4189 pacientes com 
hipertireoidismo, 
diagnosticados com dosagem 
do Trab, entre 1998 e 2013,no 
sul do Pais de Gales, Reino 
Unido.

Objetivo:

• Avaliação da morbidade e 
mortalidade cardiovascular de 
acordo com o método e a 
eficácia da terapia primária da 
DG.



• TSH persistentemente 
baixo em 1 ano após o 
diagnóstico foram 
associados a aumento da 
mortalidade 
independente do método 
de tratamento.



• Uma abordagem de 
tratamento adaptada ao 
paciente pode reduzir a 
mortalidade?

•A mensagem principal 
deste grande estudo é 
que o principal objetivo 
do tratamento deve ser o 
controle ou a resolução 
do hipertireoidismo. 


