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• GESTAÇÃO
• IDOSO
• HIPOTIREOIDISMO “REFRATÁRIO”• HIPOTIREOIDISMO “REFRATÁRIO”

•Tratamento do hipotireoidismo em situações especiais

• PÓS-CIRURGIA BARIÁTRICA





� Aumento dos níveis de TBG
� Iodo
◦ Aumento do fluxo sanguíneo renal � aumento da filtração glomerular e do 

clearence I
◦ Transporte do I na unidade feto-placentária

� Ação da Deiodinase 2 e 3 placentárias

Aumento na produção de T3 e T4 em 50%

• Estímulo tireotrófico pelo pico sérico de HCG no final do 1º. trimestre

Krassas GE, Endocrine Reviews, October 2010 

Burrow G,, NEJM, 1994 

mín Máx

1º trim 0,1 2,5
2º trim 0,2 3,0
3º trim 0,3 3,5



� Diagnóstico e tratamento precoces

� Primeiro trimestre - de maior importância
◦ Quando a tireoide é mais “exigida”
◦ Quando há maiores repercussões para o bebê

� 50-85% das mulheres precisam de aumento da dose, com 
maior necessidade de aumento nas sem tecido funcional   

•Alexander EK, et al; 2014 Timing and magnitude of increases in levothyroxine requirements during pregnancy in women with
hypothyroidism. N Engl J Med 351:241–249..
•Abalovich M, et al 2002 Overt and subclinical hypothyroidism complicating pregnancy. Thyroid 12:63–68.
•Loh JÁ et al, 2009 The magnitude of increased levothyroxine requirements in hypothyroid pregnant women depends upon the 
etiology of the hypothyroidism. Thyroid 19:269–275.

• Aumento das necessidades de LT4 em 20-50% para manter
eutireoidismo

• Aumento nas necessidades de LT4 a cada 4 a 6 semanas
• Aumento gradual até 16ª a 20ª semana
• Estabilização até o parto



� Abortamento / morte fetal e neonatal
◦ RR de 1,6 para cada duplicação do TSH a partir de 1,48                                    Benhadi N, Eur J Endocrinol, 2009 

◦ 7,1%  x  2,2%      (10%  x  2,2% se Ac anti-TPO+)                                                         Liu H, Thyroid, 2014

� Descol. de placenta / prematuridade
◦ RR  3,0                                  RR  1,8                                                                      Casey BM, Obst Gynecol, 2005

◦ OR de 4,85 (2,5 para anti-TPO +)                                     Kumru P, Arch Gynecol Obstet, 2015

� PIG, prematuridade e abortamento (1,71, 1,86 e 3,66 OR)                                                              
Schneuer FJ,  NEJM, 2012Schneuer FJ,  NEJM, 2012

� Retardo crescimento intra-útero*

◦ RR 1,54                                                                                                                 Tong Z, Medicine (Baltimore), 2016                           

� Perda gestacional / desc prem placenta / morte neonatal*
◦ RR  de 2,01;                         2,14;                                 2,58                              Maraka S, Thyroid, Apr 2016

� Baixo peso ao nascimento e apgar < 7 (tto x não tto)
◦ 1,3% x 10%                                   0% x 7%                                                             Maraka S, Thyroid, May 2016 

�

� Hemorragia pós-parto / Hipertensão gestacional
Glinoer D, JCEM, 1991

Abalovich M, Thyroid, 2002

Mandel SJ, Best Pract Res Clin Endocrinol Metab, 2004

Satgnaro-Green A, Thyroid, 2005,



� QI < 85 em 20% (hipotireoidismo)  x  6% (controle)
� QI 4 pontos menor                                                                  Haddow JE, NEJM, 1999 

� Distúrbios cognitivos e neurocomportamentais
Glinoer D, Thyroid, 2000

Morreale GM, Best Pract Res Clin Endocrinol Metab, 2004

� Prematuridade, sofrimento fetal, PIG, retardo desenv. neurológico� Prematuridade, sofrimento fetal, PIG, retardo desenv. neurológico
Su P, JCEM, 2011

Saki F; JCEM, 2014

Chen L; Plos One, 2014

� score no QI < 8,76 e score motor < 9,98  x  controle
� Fan X, J Matern Fetal Neonatal Med, 2016

Williams FJ, JCEM, 2012

• Estudo Millenium – avaliação TSH ao parto
para cada 1mUn/L de aumento no TSH � queda de 3,2 no índice 
cognitivo geral de prematuros aos 5 anos  



� Alt desenv. cognitivo e linguagem observados, não 
relacionadas aos níveis de TSH

Henrichs J, JCEM, 2010

� 2 grupos de 10920 mulheres  CATS
grupo diagn e ttdo (499/390)         grupo controle (551/404)

QI � 99                                       QI � 100                    QI � 99                                       QI � 100                    
QI < 85 � 12,1%                           QI < 85 � 14,1%

� Alteração desenvolvimento cognitivo não observados até 24 
meses

Lazarus JH, NEJM, 2012

Chen LM, J Perinatol, 2015



Vissemberg; R; Hum Reprod Update, 2012



� Valores de referência são diferentes na gestação e 
trimestre-específicos

� Níveis séricos acima dos descritos têm repercussão 
clínica

� Há evidências de benefício com o tto nas condições � Há evidências de benefício com o tto nas condições 
associadas à autoimunidade � recomendação de tto

• 1/3 das pacientes são assintomáticas
• 1/3 das pacientes tem sintomas moderados
• 1/3 das pacientes tem os sintomas clássicos



GUIDELINES ENDOSOCIETY   2012

• > 30 anos de idade

• Hx familiar de doença tireoidiana autoimune ou hipotireoidismo
• Bócio
• Presença de anticorpos anti-tireoidianos / anti-TPO• Presença de anticorpos anti-tireoidianos / anti-TPO
• Sintomas e/ou sinais sugestivos de disfunção tireoidiana
• Presença de DM tipo 1 ou outras DAI
• Hx infertilidade
• Hx prévia de abortamento ou parto prematuro
• Antecedente de irradiação de cabeça/pescoço ou cirurgia de tireoide
• Uso de LT4
• Áreas com deficiência de Iodo





2899 gestantes / 6sem:
◦ Alto risco (367gest) � 10,9 % hipotireoidismo
◦ Baixo risco 2532 gest) � 7 % hipotireoidismo

TSH > 4,12  � 217 gestantes
177 delas estavam no grupo de baixo risco 

� 81,5 % das pctes não teriam sido diagnosticadas

Wang W, European Journal of Endocrinology (2011) 164 263–268





Screening Tratamento TPO +, sem HS

ATA_gestação_2011 R. 72. Não há evidência 
suficiente para recomendar 
contra ou a favor universal

R.8. Não tratar Ac -
R.9. Tratar Ac +

R.41 e R.43. Não há 
evidência suficiente
para recomendar 
screening ou tto

EndoSociety_gestação_
2012

8.4a. Não há concordância
8.4a1. Screening universal 
(C) 
8.4a2. Alto risco (I)

8.4b. Tratar se 
TSH>2,5 (50mcg)

4.1. Não recomenda 
screening ou tto

ATA/AACE-hipot_2012 R. 20.1.1 Não recomenda 
seletivo

R. 19.1 Tratar R. 19.2 e 19.3. Tratar
seletivo
R. 20.1.2 Alto risco

Cons Bras HS_2013 R. 28. Não há evidências
suficientes para 
recomendar contra ou a 
favor - alto risco

R. 29. Não há 
evidências
suficientes para 
recomendar tto –
sugere tratar

ETA_gestação_2014 22. Não recomenda apesar 
das evidências de benefício 
com intervenção e chance 
de perdas de diagnóstico
23. 

10. Tratar6b







� Dificuldades no diagnóstico 
◦ Apresentação clínica

◦ Interpretação dos testes de função tireoidiana
� Alterações fisiológicas do envelhecimento

� Alterações na glicosilação do TSH (idade) 

� Alterações atróficas não autoimunes

� Alterações no mecanismo de feedback/setpoints

� Doenças concomitantes
� Uso de medicamentos

�� TRATAMENTOTRATAMENTO

Valores de TSH idade-específicos



37,3%37,3%

25,4%



Níveis mais altos de TSH 



� TSH aumentado   � > 4,5 mUn/L
� T4 livre diminuído

� Hipotireoidismo “estabelecido”

� TSH aumentado   � > 4,5 mUn/L
� T4 livre normal

� Hipotireoidismo subclínico
� Diagnóstico
� Tratamento



RISCO CV



Pasqualetti G. et al, JECM 2013, 98(6)

Moon MK et al , J Kor Med Sci 2010, 25



Atzmon G, Barzilai N, Hollowell JG, Surks MI, Gabriely I 2009 JCEM 94:1251–1254



LONGEVIDADELONGEVIDADE





Tratamento

“Baixo risco” CV � 50 µg/dia

“Alto risco” CV � 12,5 - 25 µg/dia

Reposição hormonal (LT4): 
◦ 0,8 - 1,0 µg/kg/dia (idoso)  � menos 20-25%

• Tratamento com T4 benefício > risco do consumo ↑ O2

• Tratamento com T4 diminui a resistência vascular periférica,  pós-
carga e melhora o débito cardíaco, sem consumo ↑ O2

•Cirurgia de revascularização é bem tolerada por pacientes com hipotireoidismo

Garber JR et al. Thyroid 2012;18(6):988–1028











� TNG, fem, 28 anos, portadora de Síndrome de 
Turner/mosaico e hipotireoidismo diagnosticado há 16 anos, 
em uso de LT4 75 µg/dia (peso: 51Kg). Após 3 anos sem 
seguimento, retorna referindo mal estar, astenia, 
intolerância ao frio, obstipação, pele seca e sonolência. 
Referia uso irregular da medicação. Ao exame físico: FC-
60bpm; infiltrado periorbitário; pele seca.

� TSH- 81 mU/L    fT4- 0,4 ng/dL

� Retomada a dose de LT4 para 100 µg/dia, uso regular

� A dose foi sendo progressivamente aumentada até 175 
µg/dia, mantendo quadro clínico de hipotireoidismo / TSH 
oscilando entre 20 e 30 mU/L 



� Má aderência

� Interação de drogas

� Doenças concomitantes
◦ Biodisponibilidade diminuída

� Má absorção por hipocloridria
� Má absorção intestinal� Má absorção intestinal

◦ Outros: síndrome nefrótico, ICC, insuficiência hepática grave

� Outros fatores que podem aumentar TSH
◦ Condições “fisiológicas”
◦ D. Addison
◦ Regulação alterada do eixo hipotálamo-hipófise-tireoide / 

Resistência ao HT
◦ TSHoma / Hiperplasia de hipófise
◦ Anticorpos heterofilos (0,2-15%) / FR / IgG (“macroTSH”)



� Má aderência

� Interação de drogas

� Doenças concomitantes
◦ Biodisponibilidade diminuída

� Má absorção por hipocloridria
� Má absorção intestinal� Má absorção intestinal

◦ Outros: síndrome nefrótico, ICC, insuficiência hepática grave

� Outros fatores que podem aumentar TSH
◦ Condições “fisiológicas”
◦ D. Addison
◦ Regulação alterada do eixo hipotálamo-hipófise-tireoide / 

Resistência ao HT
◦ TSHoma / Hiperplasia de hipófise
◦ Anticorpos heterofilos (0,2-15%) / FR / IgG (“macroTSH”)



� 2000 pctes
◦ 28,2%  TSH > 4,0 mU/L
◦ 14,4%  TSH < 0,4 mU/L

� Auto-referida � 22%

Vaisman F, J Endocrinol Invest 2013; 36:485–488.

Vigário PD, Endocrine 2013. Oct;44(2):434-40. 

Crilly M. Lancet 2004; 363:1558.

� 100 pctes
◦ 82% de má aderência
◦ 62% negligência / esquecimento
◦ 12% por intolerância / efeitos colaterais
◦ 8% por custo
◦ 18% super-compensado com 1 mês de uso regular

Bagattoli RM, Vaisman M, Lima JS, Ward LS. Arq Bras Endocrinol Metab. 2000;44(6):483-7.



� Teste de sobrecarga oral de LT4
◦ Teste rápido1000 µg LT4       

� Amostras � basal, 2h e 4h
◦ Teste prolongado 1000 µg com redução progressiva da dose

� Queda do TSH em +- 6d

Pedrosa W, Santana G, Arq Bras Endocrinol Metab, 49(2), 2005



O. Koulouri et al. / Best Practice & Research Clinical Endocrinology & Metabolism 27 (2013) 745–762







� Má aderência

� Interação de drogas

� Doenças concomitantes
◦ Biodisponibilidade diminuída

� Má absorção por hipocloridria
� Má absorção intestinal� Má absorção intestinal

◦ Outros: síndrome nefrótico, ICC, insuficiência hepática grave

� Outros fatores que podem aumentar TSH
◦ Condições “fisiológicas”
◦ D. Addison
◦ Regulação alterada do eixo hipotálamo-hipófise-tireoide / 

Resistência ao HT
◦ TSHoma / Hiperplasia de hipófise
◦ Anticorpos heterofilos (0,2-15%) / FR / IgG (“macroTSH”)



� Medicamentos 
� Inibidor de bomba de próton

� Hidróxido de alumínio
� Ferro
� Cálcio
� Colestiramina� Colestiramina
� Colesevelan
� Sucralfate
� Raloxifeno
� Orlistat
� Sertralina

VITA R. A novel formulation of L-thyroxine (L-T4) reduces the problem of L-T4 malabsorption by coffee observed with traditional
tablet formulations. Endocrine 2013; 43: 154-160.
CHIU AC, Effects of pharmacological fiber supplements on levothyroxine absorption. Thyroid 1998; 8: 667-671.
DEIANA L.. Ingestion of large amounts of papaya fruit and impaired effectiveness of levothyroxine therapy. Endocr Pract 2012;18: 
98-100.
LILJA JJ. Effects of grapefruit juice on the absorption of levothyroxine. Br J Clin Pharmacol 2005; 60: 337-341.

� Alimentos
� fibras, uva e suco de uva, produtos a base de soja / 

cereais, papaya, café





• 1,58 µg/Kg/dia x   2,16 µg/Kg/dia



� Má aderência

� Interação de drogas

� Doenças concomitantes
◦ Biodisponibilidade diminuída

� Má absorção por hipocloridria
� Má absorção intestinal

� Doenças concomitantes
◦ Biodisponibilidade diminuída� Má absorção intestinal
◦ Outros: síndrome nefrótico, ICC, insuficiência hepática grave

� Outros fatores que podem aumentar TSH
◦ Condições “fisiológicas”
◦ D. Addison
◦ Regulação alterada do eixo hipotálamo-hipófise-tireoide / 

Resistência ao HT
◦ TSHoma / Hiperplasia de hipófise
◦ Anticorpos heterofilos (0,2-15%) / FR / IgG (“macroTSH”)

◦ Biodisponibilidade diminuída
� Má absorção por hipocloridria
� Má absorção intestinal
◦ Outros: síndrome nefrótico, ICC, insuficiência 

hepática grave



� Gastrite atrófica autoimune

Infecção por Helicobacter pylori

Centanni M, N Engl J Med 2006;354:1787-95.

� Infecção por Helicobacter pylori

� Uso de inibidor de bomba de próton



• Gastrite atrófica (↑dose LT4 27%)

• Infecção por Helicobacter pylori (↑dose LT4 22%)

(↑dose LT4 34%)



� Má aderência

� Interação de drogas

� Doenças concomitantes
◦ Biodisponibilidade diminuída

� Má absorção por hipocloridria
� Má absorção intestinal

� Doenças concomitantes
◦ Biodisponibilidade diminuída� Má absorção intestinal
◦ Outros: síndrome nefrótico, ICC, insuficiência hepática grave

� Outros fatores que podem aumentar TSH
◦ Condições “fisiológicas”
◦ D. Addison
◦ Regulação alterada do eixo hipotálamo-hipófise-tireoide / 

Resistência ao HT
◦ TSHoma / Hiperplasia de hipófise
◦ Anticorpos heterofilos (0,2-15%) / FR / IgG (“macroTSH”)

◦ Biodisponibilidade diminuída
� Má absorção por hipocloridria
� Má absorção intestinal
◦ Outros: síndrome nefrótico, ICC, insuficiência 

hepática grave



� Doença celíaca

� Intolerância à lactose

� Doença inflamatória intestinal

� Infecção por Giardia

� Síndrome do intestino curto



152 portadores de Doença Celíaca   � 22 portadores de hipotireoidismo (14,5%)

D. Celíaca + Hipotireoidismo x          HipotireoidismoD. Celíaca + Hipotireoidismo x          Hipotireoidismo
Pré-tto:               2,6 µg/Kg/d                    x             1,3µ/Kg/d
Pós-tto:              1,8µg/Kg/d  (>125)





50 pacientes com hipotireoidismo
38 portadores de IL� 75,9%



� TNG, fem, 28 anos, portadora de Síndrome de 
Turner/mosaico e hipotireoidismo diagnosticado há 16 anos, 
em uso de LT4 75 µg/dia (peso: 51kg, anterior: 45,5kg). 
Após 3 anos sem seguimento retorna referindo mal estar, 
astenia, intolerância ao frio, obstipação, pele seca e 
sonolência. Referia uso irregular da medicação. Ao exame 
físico: FC-60bpm; infiltrado periorbitário; pele seca.

� TSH- 81 mU/L    fT4- 0,4 ng/dL

� Retomada a dose de LT4 para 100 µg/dia, uso regular

� A dose foi sendo progressivamente aumentada até 175 
µg/dia, mantendo quadro clínico de hipotireoidismo / TSH 
oscilando entre 20 e 30 mU/L 



� Excluído uso de drogas que pudessem interferir com uso de 
LT4 / TSH

� Teste de sobrecarga oral de LT4
� 1000 µg em jejum
� Dosagem de TSH, T4 livre 

B                      2h 4h
� TSH- 89 mU/L              76                    72      (0,3 – 5)
� fT4- 0,4 ng/dL              0,51                0,42     (0,8 – 1,8)
� TT4- 3,2 µg/mL             4,6                  4,1       (4 – 12)

TT3- 41 ng/dL             39,2                 45,1     (75 – 220)              � TT3- 41 ng/dL             39,2                 45,1     (75 – 220)              

� Teste de tolerância à lactose :
B- 85 mg/dL           60min- 92 mg/dL         120min- 91 mg/dL    

� LT4 (sem lacatose) - 100 µg/dia  (P- 58 kg)
� TSH- 1,8 mU/L



� Má aderência

� Interação de drogas

� Doenças concomitantes
◦ Biodisponibilidade diminuída

� Má absorção por hipocloridria
� Má absorção intestinal� Má absorção intestinal

◦ Outros: síndrome nefrótica, ICC, insuficiência hepática grave

� Outros fatores que podem aumentar TSH
◦ Condições “fisiológicas”
◦ D. Addison
◦ Regulação alterada do eixo hipotálamo-hipófise-tireoide / 

Resistência ao HT
◦ TSHoma / Hiperplasia de hipófise
◦ Anticorpos heterofilos (0,2-15%) / FR / IgG (“macroTSH”)



� Má aderência

� Necessidades aumentadas de LT4
◦ Infância
◦ Gestação
◦ Obesidade

� Interação de drogas

� Doenças concomitantes
◦ Biodisponibilidade diminuída

� Má absorção por hipocloridria
� Má absorção intestinal

◦ Outros: síndrome nefrótico, ICC, insuficiência hepática grave

� Outros fatores que podem aumentar TSH
◦ Condições “fisiológicas”
◦ D. Addison
◦ Regulação alterada do eixo hipotálamo-hipófise-tireoide / Resistência ao HT
◦ TSHoma / Hiperplasia de hipófise
◦ Anticorpos heterofilos (0,2-15%) / FR / IgG (“macroTSH”)

� Outros fatores que podem aumentar TSH
◦ Condições “fisiológicas”
◦ D. Addison
◦ Regulação alterada do eixo hipotálamo-hipófise-tireoide / 

Resistência ao HT
◦ TSHoma / Hiperplasia de hipófise
◦ Anticorpos heterófilos (0,2-15%) / FR / IgG (“macroTSH”)





� 503 pctes
� 71 (14,1%) com HS
� 61 foram seguidas até 1 ano61 foram seguidas até 1 ano
� IMC  47 � 33     

� 87% resolução
◦ TSH 5,8 � 2,8

� 5% c TSH > 10



Fierabracci P, Thyroid. 2016 Apr;26(4):499-503. 

1



� 17 casos  � 13 BGYR  e   4 DBP
�Elevação do TSH 3 meses após a cirurgia�Elevação do TSH 3 meses após a cirurgia

TSH
� 7,58  x  3,8                  
� 8,82  x  2,76
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