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TEMAS E DISCUSSÕES DE CASO CLÍNICO 
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CASO CLÍNICO 1: 
Paciente do sexo feminino, 78 anos, comparece à consulta 
solicitando a renovação de receita dos medicamentos que usa para 
controle da hipertensão arterial sistêmica. Para além disso, 
relata tremor, sudorese, nervosismo e emagrecimento de 3 kg nos 
últimos 2 meses sem mudança de padrão alimentar. Paciente 
desconhece alergia medicamentosa. A mesma relata ser portadora 
de hipertensão arterial sistêmica, contudo, diz que não vem 
fazendo acompanhamento médico para controle de tal doença. 
Desconhece outras comorbidades. Atualmente em uso de 
hidroclorotiazida 25mg 01 comprimido pela manhã e losartana 50mg 
01 comprimido de 12/12 horas. Nega etilismo e tabagismo.  



CASO CLÍNICO 1: 
Ao exame físico: PA 160x110 mmHg; FC 106 bpm; FR 19 irpm; 
Sat. O2 96%; Temp. 36.8°C; Peso: 82,5 kg. À ectoscopia nota-
se nódulo em região cervical anterior (Figura 1). Na palpação 
percebe-se um nódulo tireoidiano aderido a planos profundos, 
fixo, indolor, de consistência fibroelástica, localizado mais 
à esquerda da região cervical. Durante ausculta de tireóide 
não se observa sopros. Aparelho respiratório, aparelho 
cardiovascular, aparelho digestivo e sistema nervoso sem 
alterações ao exame. 



E AGORA… 
 QUAL O PRÓXIMO PASSO? 
QUAIS OS DIAGNÓSTICOS DIFERENCIAIS? 

QUAIS EXAMES DEVEM SER SOLICITADOS? 

QUAIS OS RESULTADOS ESPERADOS? 



Hipertireoidismo 







Exames Laboratoriais 
- Dosagem do TSH 
- T4 livre 
- Anti-TPO 
- TRAB 
- Hemograma, glicemia de jejum, lipidograma, creatinina, 

ionograma e EAS. 



No retorno..  
 T4 livre  ⬆️ 

 TSH ⬇️  

Hipertireoidismo primário 

Plano: prescrito metimazol 10mg/dia. Solicitado 
ultrassonografia com Doppler e cintilografia da tireóide para 
aprofundar investigação do nódulo encontrado no exame físico. 



Diagnóstico  
● sintomático com dosagem de TSH  ⬇️ e T4 livre ⬆️: hipertireoidismo 

primário. 

 

● sintomático com dosagem de TSH e T4 livre ⬆️: hipertireoidismo 
secundário ou central. 

 

● dosagem de TSH ⬆️e T4 livre normal, deve-se solicitar a dosagem de 
T3. Caso a dosagem venha ⬆️,classifica-se como portador de 
hipertireoidismo primário. Caso a dosagem venha ⬇️, classifica-se 
como portador de hipertireoidismo subclínico. 





Tratamento 
 Tionamidas: bloqueando a oxidação e a organificação do iodo 
na tireoide, suprimindo, assim, a síntese do hormônio pela 
glândula. 

Metimazol é de 15 a 30 mg/dia (dose inicial) 

Reajuste: dosagens de TSH/T4L (controle 6-12 semanas) 

Melhor parâmetro laboratorial de controle: T4L e T3L 



Acompanhamento 
Doença de Graves ->  TSH normal, após 12 a 18 meses de tratamento clínico -> 
suspender medicamento antitireoidiano -> títulos de TSH/T4L, acompanhados a 
intervalos regulares.  

A remissão é obtida em até 50% dos casos de doença de Graves, havendo maiores 
chances de retorno dos sintomas após a suspensão do tratamento em pessoas com bócios 
volumosos, longo tempo de doença e níveis muito elevados de T3. 

Se recidiva ->  referenciar a pessoa para tratamento definitivo (radioiodoterapia ou 
cirurgia, com preferência para a primeira opção). 

 
Bócios multi ou uninodulares -> tto araa compensação do hipertireoidismo até que a 
conduta definitiva possa ser tomada (radioiodoterapia ou cirurgia, dependendo do 
tamanho do bócio, das condições clínicas e da preferência do paciente).  





CASO CLÍNICO 2: 
Uma mulher de 71 anos relata fadiga e depressão leve. Ela tem 
hipertensão e teve um acidente isquêmico transitório há 4 
anos. Apresenta uma história familiar de doença auto-imune da 
tiroide. O exame físico não tem nenhuma alteração importante. 
Os resultados laboratoriais incluem níveis normais de 
hemoglobina e creatinina, sem distúrbios hidroeletrolíticos. 
O nível de TSH é 6,9 mIU por litro (faixa de referência, 0,4 
a 4,3), enquanto o nível de tiroxina livre (T4) é normal (19 
pmol por litro; intervalo de referência, 11 a 25).  

Como deveríamos abordar este caso? 

 

 



QUAL A MELHOR TERAPÊUTICA? 
QUAIS EXAMES DEVEM SER SOLICITADOS? 

QUAL O DIAGNÓSTICO NESTE CASO? 

QUAIS OS SINAIS E SINTOMAS? 

QUAIS OS VALORES ESPERADOS  

DE TSH E T4 LIVRE? 

 





Diagnóstico 
•HIPO 1° declarado: TSH elevado e T4L baixo ( T3 
também se encontra reduzido mas não é habitualmente 
dosado); 
•Hipo subclínico: nos primeiros momentos TSH aumentado 
isoladamente e T4L normal; 
•HIPO 2°: TSH baixo ou inapropriadamente normal e T4L 
sempre baixo; o TSH raramente pode estar aumentado 
(até 20 mUI/L) à Pedir RNM; 
•ANTI-TPO: se positivo, indica Doença Hashimoto; e 
anti- tireoglobulinas (Tg)  
 









tratamento 
Varia de acordo com o peso, idade e presença de comorbidades 
•Dose inicial p/ Adulto jovem saudável: 1,6- 1,8 mcg/kg/dia; 
•Dose inicial pcte. > 60 a. : 50 mcg/dia; 
•Pctes. Cardiopatas grave: 12,5-25 mcg/dia; (risco de 
isquemia) 
•DOSE MÁXIMA: 300 mcg/dia; 
•Tomar 30 min a 1h antes do café da manhã ou senão 
•4 h após a última alimentação 
•EA: taquicardia, palpitação, arritmia, elevação da PA, 
      osteoporose 
 



tratamento 
OBJETIVO: Manter TSH entre 0,5-5 um/L 
SEGUIMENTO: Dosar TSH após 4-6 semanas; 
•Ajustes posteriores na dose, entre 12,5-25 mcg a partir do 
resultado; 
 
Hipotireoidismo subclínico: TRATAR SE: TSH > 10 UI/L; 

•Gravidez ou planejamento de gravidez; sintomáticos à 
depressão/ dislipidemia; Aumento de anti-TPO; 
•Demais casos -> acompanhamento clínico e laboratorial 6 
meses-1 ano 
 







Nódulos 
tireoidianos 



Nódulos tireanos palpáveis… 
Constituem o achado clínico mais comu -> prevalência de 4 a 
7% nas mulheres e 1% nos homens em áreas consideradas 
suficientes em iodo. 

Entretanto, essa prevalência é bem maior se utilizado o exame 
ultrassonográfico como método de detecção, até 67%.  

A frequência é, em geral, mais elevada em mulheres idosas. 



desafio.. 
Excluir neoplasia maligna, cerca de 5 a 10% deles são 
carcinomas de tireoide. 

Grande maioria dos nódulos seja benigna 

A melhor forma de avaliar o risco de malignidade na doença 
nodular tireoidiana é aliar uma avaliação clínica criteriosa 
à realização de dosagem de TSH, ultrassonografia (US) e 
classificação citológica por meio da PAAF. 



diagnóstico 
Exame clínico (anamnese e exame físico) 

Buscar os principais fatores de risco:  

-> irradiação de cabeça ou pescoço quando criança, ou 
irradiação total recebida, história familiar de câncer de 
tireoide ou neoplasia endócrina múltipla, queixas de mudanças 
na voz ou paralisia ipsilateral de corda vocal, crescimento 
rápido do nódulo, nódulo endurecido, aderido a planos 
profundos, pouco móvel, presença de linfadenomegalia 
cervical, sobretudo ipsilateral ao nódulo 

 



diagnóstico 
A dosagem de TSH sanguíneo deve ser realizada se nódulo > 1 cm. 

 A grande maioria das pessoas com neoplasia maligna da tireoide 
é eutiróidea.  

Diminuição de TSH??  

Solicitar cintilografia de tireoide, preferencialmente com iodo 
radiativo, para determinar se o nódulo é hiperfuncionante.  

Neste caso, a PAAF não está indicada, pois raramente nódulos 
hiperfuncionantes são malignos.  









Quando realizar a paaf? 

Se: múltiplos nódulos ≥ 1 cm: deve ser realizada naquele nódulo de maior 
suspeição de malignidade. Se todos os nódulos apresentarem as mesmas 
características, puncionar o maior nódulo.  

Se bócios multinodulares com TSH diminuído: PAAf em nódulo hipoconcentrante 

Nódulos < 1 cm: seguir clinicamente, sem indicação de PAAF imediata 

Todo gânglio suspeito (arredondado, hiperecogênico, sem hilo, com 

componente cístico ou com microcalcificações) deve ser puncionado, com 

dosagem de Tg no lavado de PAAF. 

Laudo citológico, é usado o sistema Bethesda, amostra classificada em uma de 6 
categorias que fornecem um risco estimado de CA de tireoide 



Classificação em USG 



CONDUTA DE ACORDO COM A CLASSIFICAÇÃO DE BETHESDA  
Bethesda II: benigno, realizar acompanhamento clínico, com realização de 
novo exame de US e PAAF em 12 meses para nódulos com alta suspeita de 
malignidade. Para nódulos com suspeita intermediária ou baixa de 
malignidade, deve-se repetir a US em 12 a 24 meses e realizar nova PAAF 
apenas se houver crescimento do nódulo (aumento de ≥ 20%) ou caso tenha 
aparecido alguma característica ultrassonográfica de alta suspeição para 
malignidade. Para casos de muito baixa suspeição de malignidade, não há 
necessidade de repetir a US, mas, se isso for feito, o intervalo deve 
ser ≥ 24 meses. Devido à baixa taxa de falso-negativos da citologia 
tireoidiana, no caso de nódulos com duas citologias benignas, o 
seguimento ultrassonográfico não se faz mais necessário. 
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Obrigada!  


