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RESUMO

Este trabalho de conclusão de curso apresenta uma pesquisa sobre o tema
“Distúrbios da tireoide: impacto na saúde mental e na qualidade de vida”, buscando
responder à questão norteadora: “quais os prejuízos que os distúrbios da tireoide,
especialmente o hipotireoidismo e o hipertireoidismo, causam para a saúde orgânica
e psicológica, e para a qualidade de vida dos indivíduos afetados?” O objetivo da
pesquisa foi “investigar a repercussão dos distúrbios da tireoide na saúde orgânica e
mental dos indivíduos, interferindo em aspectos psicológicos e na qualidade de vida,
para compreender a conduta psicoterapêutica adequada nesses casos.” Para a
realização da pesquisa, utilizou-se o método bibliográfico, de natureza descritiva e
qualitativa. A pesquisa apresenta relevância acadêmica, cientifica e social. Os
resultados servirão de auxílio aos pacientes diagnosticados com distúrbios de hipo e
hipertireoidismo, agregando conhecimento em relação aos sintomas psíquicos, a
exemplo, depressão e ansiedade, e auxiliará demais interessados a adquirir novo
conhecimento.
Palavras-chave: Hipertireoidismo, Hipotireoidismo, Sintomas Psicológicos.

ABSTRACT
This course work presents research on the theme “Thyroid Disorders: Impact on
Mental Health and Quality of Life”, seeking to answer the guiding question: “What are
the damages that thyroid disorders, especially hypothyroidism and hyperthyroidism? ,
cause for the organic and psychological health, and for the quality of life of affected
individuals? “The objective of the research was to“ investigate the repercussion of
thyroid disorders on the organic and mental health of individuals, interfering with
psychological aspects and quality of life. , to understand the proper
psychotherapeutic conduct in these cases. ”For the research, the descriptive and
qualitative bibliographic method was used. The research has academic, scientific and
social relevance. The results will help patients diagnosed with hypo and hyperthyroid
disorders, adding knowledge regarding psychic symptoms, such as depression and
anxiety, and will help other stakeholders to acquire new knowledge.
Keywords: Hyperthyroidism, Hypothyroidism, Psychological Symptoms.
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1 INTRODUÇÃO
As enfermidades orgânicas e psicológicas sempre tomaram parte na vida dos
seres humanos, desde o surgimento do homem neste planeta. Conforme as ciências
médicas foram evoluindo, as pesquisas na área da saúde foram se intensificando
com o propósito de descobrir novas formas de tratamento para as doenças
existentes. Hoje é notório o grande avanço que as ciências médicas alcançaram,
com novas tecnologias que jamais se imaginou que o homem pudesse desenvolver.
Contudo, muitas doenças não são passíveis de cura, apenas de tratamento para
amenização dos sintomas e para melhorar a qualidade de vidas das pessoas.
Empiricamente supõe-se que diversos são os fatores que estão por trás das
doenças hoje existentes, sendo genéticos, biológicos (orgânicos), físicos, químicos e
psicológicos. Este último podendo ser decorrente dos anteriores ou ainda ser devido
a fatores sociais e culturais.
Em relação aos fatores genéticos e biológicos, vem chamando a atenção na
sociedade o percentual de pessoas que manifestam alterações orgânicas e
psíquicas em virtude de alterações endócrinas, incluindo diabetes, hipotireoidismo,
hipertireoidismo, a doença de Addison, síndrome de Cushing, entre outras.
Os fatores genéticos provavelmente determinam a maior ou menor
suscetibilidade das pessoas quanto à aquisição de doenças, embora isto permaneça
ainda na fronteira de pesquisa genética. (ROUQUAYROL, 2019, p 1) Fatores
orgânicos: saúde física deficiente, falta de integridade neurológica, alimentação
inadequada. Fatores psicológicos: inibição, ansiedade, angústia. Fatores ambientais:
educação familiar, grau de estimulação, influência do meio.
Em relação à diabetes, “trata-se de uma síndrome resultante de deficiência da
atividade insulínica, quer por déficit absoluto ou relativo de produção de insulina pelo
pâncreas, quer por resistência dos tecidos periféricos à ação desse hormônio.”
(ARONE, PHILIPPI, 2003; p. 25).
No hipotireoidismo, a produção dos hormônios (tri-iodotironina e tiroxina) é
insuficiente, e seu tratamento se dá por medicamentos à base de hormônios
tireóideos sintéticos. (PARKER, 2007).
Já no hipertireoidismo o sistema dos hormônios é diferente, a produção
destes é em níveis elevados e seu controle também é por medicação como
propiltiouracila e metimazol (PORTO, 2010).
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“A doença de Addison afeta as suprarrenais ou adenais. Trata-se de afecção
caracterizada pela diminuição da massa de tecido adrenocortical ou pela redução da
síntese esteroide” (ARONE, PHILIPPI, 2003, p. 55).
Em relação ao percentual de pessoas com doenças endócrinas, segundo a
revista Exame, cerca de 74 mil pessoas morrem no Brasil por ano por causa de
diabetes e outras doenças endócrinas, nutricionais e metabólicas. 78% dessas
pessoas faleceram em decorrência da diabetes. (DINO, 2018, apud EXAME, 2019,
p. 1).
Em relação ao hipotireoidismo e hipertireoidismo, decorrentes do mal
funcionamento da tireoide, constata-se que tornou-se comum o diagnóstico médico
destes distúrbios entre a população brasileira, os quais acarretam diversas
alterações físicas e psicológicas como características sintomatológicas.
Considerando as seguintes hipóteses: a) muitas queixas de estresse,
ansiedade e depressão são decorrentes dos distúrbios da tireoide, mais
precisamente do hipotireoidismo e do hipertireoidismo, que além de efeitos em
outros órgãos do corpo podem causar alterações nas funções mentais, gerando
prejuízos no aspecto psicológico e na qualidade de vida. b) além de fatores
genéticos e biológicos é possível que hajam outros fatores situacionais que alterem
as funções da tireoide, causando hipotireoidismo ou hipertireoidismo.
Visando o aprofundamento de conhecimentos sobre o hipotireoidismo e
hipertireoidismo e confrontação das hipóteses supracitadas, chegou-se à decisão
sobre uma pesquisa científica sobre o assunto, cujo tema ficou definido como
“Distúrbios da Tireoide: impacto na saúde mental e na qualidade de vida”
O fato é que muitas pessoas acabam confundindo os sintomas de distúrbios
da tireoide com sintomas de estresse, de ansiedade ou depressão, ou de outros
problemas orgânicos, e muitas não procuram atendimento médico acreditando que o
quadro sintomatológico irá melhorar, que possivelmente estão cansadas devido ao
trabalho ou correria do dia a dia, etc.
Em muitos casos, mesmo procurando ajuda médica, estes profissionais
podem demorar a chegar ao diagnóstico, uma vez que a confirmação sobre as
alterações hormonais relacionadas a tireoide só é possível através de exame
laboratorial.
O anseio em aprofundar os conhecimentos sobre as características destes
dois distúrbios da tireoide, foi essencial para motivar a pesquisa, na tentativa de

14

localizar respostas para a seguinte questão problema: quais os prejuízos que os
distúrbios da tireoide, especialmente o hipotireoidismo e o hipertireoidismo, causam
para a saúde orgânica e psicológica, e para a qualidade de vida dos indivíduos
afetados?
Como justificativa para o desenvolvimento da pesquisa, considerou-se a
realidade da população, a qual julga-se, encontra-se doente observando-se as
aglomerações diárias de centenas de pessoas que buscam ajuda médica, tanto no
setor público como no privado. A sociedade está doente não somente no aspecto
fisiológico, mas igualmente sob o ponto de vista psicológico, o que faz com que os
programas de saúde mental sejam necessários e os medicamentos psiquiátricos
sejam cada vez mais consumidos.
O Brasil é o terceiro maior consumidor mundial de medicamentos ansiolíticos
benzodiazepínicos, ficando atrás apenas dos Estados Unidos e da Índia, e o sexto
maior produtor dessas substâncias. (AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA
SANITÁRIA et all, apud MANDETTA; ARAÚJO, 2019. p. 15)
Segundo o Ministério da Saúde, entre 2012 e 2016 houve aumento de 30%
na quantidade de serviços de saúde do SUS que acompanham pessoas
com depressão. No mesmo período, houve crescimento de 87% na
dispensação de medicamentos registrados no Sistema Nacional de Gestão
da Assistência Farmacêutica (Hórus) e no sistema informatizado do
Programa Farmácia Popular do Brasil - Rede Própria, aumento de 61% de
consumo no mercado total de antidepressivos e de 3% no mercado de
antidepressivos que constavam da Rename (MINISTÉRIODA SAÚDE et al.,
apud MANDETTA; ARAÚJO, 2019. p. 16).

Constata-se que inúmeras pessoas acabam fazendo uso indiscriminado de
medicamentos, mesmo sem um diagnóstico médico, o que pode ocasionar outros
tipos de doenças, às vezes mais graves do que os sintomas iniciais.

Muitos

sintomas acabam sendo psiquiátricos e em muitos casos os distúrbios da tireoide
podem ter relação direta com o quadro sintomático.
Por isso, para a realização da pesquisa foi instituído como Objetivo Geral:
investigar a repercussão dos distúrbios da tireoide na saúde orgânica e mental dos
indivíduos, interferindo em aspectos psicológicos e na qualidade de vida, para
compreender a conduta psicoterapêutica adequada nesses casos.
De igual forma foram estabelecidos os seguintes objetivos específicos: a)
investigar o hipotireoidismo e o hipertireoidismo; b) reconhecer os sintomas físicos e
psíquicos envolvidos; c) identificar transtornos mentais decorrentes desses
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distúrbios tireoidianos; d) identificar a conduta psicoterapêutica adequada quando os
sintomas psicológicos decorrem do hipotireoidismo ou do hipertireoidismo.
Conforme as circunstâncias supracitadas, destaca-se a relevância acadêmica
da pesquisa, que além do aprendizado à pesquisadora contribuirá com novos
conhecimentos para a população universitária incluindo acadêmicos, professores, e
outros pesquisadores ou leitores que tiverem interesse no assunto.
Evidencia-se a relevância científica da pesquisa, direcionada à produção de
um novo conhecimento teórico-cientifico através do método bibliográfico, onde
manteve-se o foco na confiabilidade das informações, que pudessem responder ao
problema levantado e possibilitar o alcance dos objetivos.
Constata-se a relevância social da pesquisa, uma vez que o tema é
relacionado à saúde e, portanto, é de interesse público. É fundamental conhecer
como os distúrbios da tireoide se manifestam, os sintomas, as alterações que
provocam no organismo e na psique, os prejuízos para as várias áreas da vida das
pessoas, o sofrimento envolvido, o prognostico e as formas de tratamento. Portanto,
será de grande importante à população as informações contidas neste trabalho, que
poderão orientar entendimento sobre seus sintomas e a busca de ajuda adequada.
A metodologia adotada para a realização da pesquisa a bibliográfica, de
natureza descritiva e qualitativa. Partindo-se do tema, das hipóteses levantadas, da
problematização e dos objetivos levantados, confrontou-se as considerações
empíricas com os referenciais teóricos, os quais deram sustentação ao estudo e
confiabilidade às informações obtidas.
Para tal investigação cientifica foram explorados vários livros, artigos
científicos publicados em revistas científicas, e conteúdos desenvolvidos por
profissionais e disponibilizados em sites na web.
Apresenta-se, na continuidade, o referencial teórico que sustentou a
investigação, a metodologia minudenciada, a análise dos dados obtidos, a conclusão
e as referências bibliográficas.
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2 REFERENCIAL TEÓRICO
2.1 CONCEITOS DE SAÚDE E DE DOENÇA
A Organização Mundial de Saúde (OMS) define saúde como “estado de
completo bem-estar físico, mental e social e não apenas a ausência de doença.”
(OMS, 1993 apud CARVALHO et al, 2019.)
Conforme Carvalho et al (2019), o conceito adotado pelo órgão “em 1948 [...]
remete à ideia de uma “saúde ótima”, possivelmente inatingível e utópica já que a
mudança, e não a estabilidade, é predominante na vida.
Segundo os autores supracitados, saúde não é um “estado estável”, que se
tornará permanente caso seja alcançado, assim como a compreensão de saúde é
subjetiva, sendo determinada historicamente, “na medida em que indivíduos e
sociedades consideram ter mais ou menos saúde dependendo do momento, do
referencial e dos valores que atribuam a uma situação”.
Ou seja, tais autores referem que o ser humano nunca terá sua saúde
completamente estável ou ainda estar num estado inteiramente doente. Tudo vai
depender das condições que este ser viverá e como será a influência destes meios
para sua saúde/doença.
Sergre e Ferraz (1997), fazem uma crítica em relação à referido conceito
estabelecido pelo órgão supracitado:
A definição de saúde da OMS está ultrapassada por que ainda faz destaque
entre o físico, o mental e o social. Mesmo a expressão "medicina
psicossomática", encontra-se superada, eis que, graças à vivência
psicanalítica, percebe-se a inexistência de uma clivagem entre mente e
soma, sendo o social também inter-agente, de forma nem sempre muito
clara, com os dois aspectos mencionados. (SERGRE; FERRAZ, 1997, p .1)

Conceituar saúde é bem mais complexo do que parece, pois muitos fatores
precisam ser levados em conta, como por exemplo, a qualidade da água consumida
diariamente, a qualidade do ar respirado “as condições de fabricação e uso de
equipamentos nucleares ou bélicos, o consumismo”exacerbado e a situação de
pobreza que leva às pessoas à vulnerabilidade social e à desnutrição, “estilos de
vida pessoais e formas de inserção das diferentes parcelas da população no mundo
do trabalho.”
Envolve aspectos éticos relacionados ao direito à vida e à saúde, direitos e
deveres, ações e omissões de indivíduos e grupos sociais, dos serviços
privados e do poder público. A saúde é produto e parte do estilo de vida e
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das condições de existência, sendo a vivência do processo saúde/doença
uma forma de representação da inserção humana no mundo. (CARVALHO,
et al, 2019, p. 7).

É

importante

ressaltar

que

segundo

os

autores

Vasconcellos

e

Gewandsznajder (1989), a saúde não é um acontecimento distinto, mas ela resulta
de todo o conjunto de condições pelo o qual a população vive.
[...] Não se pode considerar o indivíduo separadamente do seu contexto
social; econômico e ambiental. O clima, o tipo de moradia, a qualidade da
água consumida, a possibilidade de tratamento higiênico dos dejetos
domésticos, além de muitos outros fatores influenciam e até determinam o
padrão
de
saúde
das
populações.
(VASCONCELLOS;
GEWANDSZNAJDER, 1989, p.8).

“Qualquer coisa que perturbe a estrutura normal ou o trabalho do corpo é
considerada uma doença e é estudada como a ciência da patologia.” (COHEN;
WOOD, 2002. p. 3).
Compreende-se, a partir das colocações de Cohen e Wood (2002), que
doença é uma anormalidade da composição ou da função de um componente
biológico, ou seja, de um órgão ou sistema vital. As consequências de uma doença
poderão ser sentidos por um indivíduo e notados por outros. As doenças podem ter
origens conhecidas ou desconhecidas, com acentuada mudança em relação à
gravidade e evolução dos quadros, assim como as consequências para a qualidade
de vida das pessoas.
2.2 DOENÇAS ENDÓCRINAS
Como refere o Manual MSD (Manuais Merck), “o sistema endócrino é
combinado por um grupo de glândulas e órgãos que regulam e controlam várias
funções do corpo por meio da produção e secreção de hormônios. (MSD apud
MORLEY, 2017, p. 1)
Sobre o Manual MSD, prossegue a explicação abaixo:
Os Manuais, chamados de Manuais Merck nos Estados Unidos e Canadá e
Manuais MSD fora desses dois países, são um dos recursos sobre
informações médicas mais amplamente usados no mundo. O compromisso
dos Manuais é fazer com que as melhores informações médicas atuais
sejam disponibilizadas para até três bilhões de profissionais de saúde e
pacientes em todos os continentes até o ano 2020; [...] o acesso a
informações sobre a saúde é um direito universal e que todos têm o direito
de receber informações médicas precisas e acessíveis (MSD apud
MORLEY 2017, p. 1).
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Os hormônios são substâncias químicas que afetam a atividade de outra
parte do corpo. Em essência, os hormônios atuam como mensageiros que
controlam e coordenam as atividades em todo o corpo (MSD apud MORLEY, 2017,
p.1).
As glândulas endócrinas desempenham diversas funções no organismo, e
estas funções estão relacionadas a diversos fatores no individuo, como o
crescimento e desenvolvimento; o equilíbrio endócrino por meio da inter-relação de
todas as glândulas do organismo; desenvolvimento dos caracteres sexuais
secundários, ligados as funções sexuais e reprodutoras e outras atividades do
organismo, por ex. manutenção do indivíduo em relação ao perigo, ao estresse,
etc. (ARONE; PHILIPPI, 2005).
“Algumas glândulas, quando ausentes, podem ser supridas pelo fornecimento
extra do hormônio correspondente; outras, entretanto, são consideradas vitais para o
organismo” (ARONE; PHILIPPI, 2005 p.10).
As doenças endócrinas podem ser por uma secreção de hormônios
excessiva ou ainda por uma secreção hormonal insuficiente. Essas doenças
resultam de um distúrbio na própria glândula ou porque a interação dos sinais
hormonais entre o hipotálamo e a hipófise está equipando estímulo em excesso ou
até mesmo insuficiente (MSD apud MORLEY, 2017.)
Dependendo do tipo de célula da qual são originados, os tumores podem
produzir hormônios em excesso ou destruir o tecido glandular normal,
diminuindo a produção hormonal. Às vezes, o sistema imunológico do
organismo ataca uma glândula endócrina (uma doença autoimune), o que
diminui a produção hormonal (MSD apud MORLEY, 2017, p.1).

As principais doenças endócrinas, segundo o doutor Almeida (2019), são as
seguintes:
1.

Diabetes – trata-se de uma doença crônica que se desenvolve a partir

de alterações nos níveis de açúcar no sangue (glicose), quando o pâncreas, órgão
responsável pela produção do hormônio insulina, passa a não o produzir. A
insulina é responsável em realizar a quebra da glicose facilitando que o organismo
absorva este açúcar.
2.

Obesidade – também considerada doença pela Organização Mundial

de Saúde. “Em muitos casos, o acúmulo de gordura corporal que resulta na
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obesidade pode ser causado e/ou estimulado pela deficiência ou pelo excesso na
produção de determinados hormônios.”
3.

Doenças na Glândula Tireoide – os distúrbios que ocorrem nessa

glândula acarretam uma série de alterações hormonais no sangue, desencadeando
as chamadas doenças endócrinas no organismo. “Tanto o mau funcionamento,
quanto o funcionamento excessivo da tireoide podem gerar complicações.”
4.

Colesterol alto – na verdade significa que os níveis de gordura no

sangue estão acima do padrão ótimo para a saúde, e “também podem ser o
resultado do mau funcionamento de glândulas pelo organismo. Esse excesso deve
ser controlado, visto que é comumente associado a doenças no coração e nos
vasos sanguíneos.”
5.

Síndrome de Cushing – trata-se de uma doença endócrina rara,

decorrente de níveis elevados do hormônio cortisol na corrente sanguínea.
6.

Síndrome dos Ovários Micropolicísticos (SOMP) – esta doença é

decorrente do nível elevado de hormônios masculinos no organismo feminino,
provocando sintomas como “excesso de fluxo menstrual, ciclos desregulados e
demais problemas, tais como presença excessiva de acnes e aumento de pelos no
corpo, etc.” (ALMEIDA, 2019).
2.3 A GLÂNDULA TIREÓIDE E SEU PAPEL NO ORGANISMO
O hormônio estimulante da tireoide (TSH) tem origem na glândula
hipófise, mas “se comunica com a glândula tireoide, estimulando-a a produzir e
liberar os hormônios tireoidianos.” (ISAACZ, 2015, p. 51)
No início do hipotireoidismo, os níveis de TSH aumentam, numa tentativa de
fazer seu trabalho. Após algum tempo, a glândula tireoide desiste e os
níveis de t3 e t4 caem apara baixo do normal. Entretanto, quando isto
ocorre, o hipotireoidismo já evoluiu para um estágio moderado a grave.
(ISAACZ, 2015, p. 51)

A glândula tireoide fica localizada na região anterior do pescoço, e junto a ela
estão presentes as chamadas de paratireoides, de tal forma que lembram as asas
de uma borboleta. Os hormônios produzidos pela tireóide possuem um papel
fundamental sobre o organismo, incluindo sua contribuição quanto à regulação dos
batimentos cardíacos, a utilização da glicose contida no sangue, a manutenção do
peso corporal através da regulação do metabolismo dos alimentos (PARKER, 2007).
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Diferentemente das outras glândulas, ela pode armazenar os hormônios
que produz. As paratireoides produzem o paratormônio (PTH), que aumenta
os níveis de cálcio no sangue. O PTH atua sobre os ossos para liberar seu
cálcio armazenado sobre os intestinos para aumentar a absorção de cálcio
e sobre os rins para evitar a perda de cálcio. (PARKER, 2007; p.107).
Figura 1: Glândula da Tiroide e Glândulas das Paratiroides

Fonte: SAÚDE CURIOSA, 2019.

A glândula tireoide tem peso aproximado de 15 a 25 gramas em um adulto, e
é uma das maiores glândulas do corpo de um humano. (BVS; MS, 2018).
Ela age na função de órgãos importantes como o coração, cérebro, fígado e
rins. Interfere, também, no crescimento e desenvolvimento das crianças e
adolescentes; na regulação dos ciclos menstruais; na fertilidade; no peso;
na memória; na concentração; no humor; e no controle emocional. É
fundamental estar em perfeito estado de funcionamento para garantir o
equilíbrio e a harmonia do organismo (BVS; MS, 2018, p. 1).

Vale ressaltar que a tireoide usa o iodo para a produção de hormônios vitais,
e os principais são triiodotironina (T3) e a tiroxina (T4). Estes hormônios estimulas as
células

a

trabalhar,

de

forma

que

o

organismo

funcione

corretamente.

(CAMPAGNOLI, 2019, p. 1)
2.4 DOENÇAS DA TIREOIDE: HIPOTIREOIDISMO
Os distúrbios ou doenças da tireoide ocorrem desde o nascimento do
indivíduo até a fase adulta e é mais comum em mulheres. Cerca de 95% dos casos,
derivam da própria glândula e outra parte são de procedência autoimune. O distúrbio
que ocorre com maior frequência é o hipotireoidismo (SOARES et al2017).
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Hipotireoidismo - conforme orienta a Sociedade Brasileira de Endocrinologia e
Metabologia, (SBEM, 2008, p. 1), no caso desse distúrbio, a produção de hormônios
é insuficiente para dar conta do metabolismo dos alimentos que o organismo
necessita, fazendo com que o mesmo fique desacelerado, quando o coração passa
a bater mais lentamente, o funcionamento do intestino fica desregulado (preso),
pode haver prejuízo inclusive do crescimento do indivíduo; ocorre a redução da
capacidade de memória, um intenso cansaço físico, sonolência exacerbada,
aumento nos níveis de colesterol, aumento de peso e depressão. “Nessa situação
do hipotireoidismo o organismo acaba por desacelerar o ritmo, porque não há
“combustível” suficiente para ser gasto.”
A menor produção de proteínas pelo organismo pode desencadear fraqueza,
dores musculares, cãibras e diminuição da massa óssea. Há queda de cabelo, as
unhas ficam quebradiças e a pessoa fica "inchada", com dificuldade de contração e
de relaxamento muscular. (SBEM, 2008, p. 1)
O hipotireoidismo é uma das doenças mais comuns do sistema endócrino.
Seu diagnóstico é realizado habitualmente por clínicos e ultimamente também por
outros médicos especialistas, como por exemplo ginecologistas e cardiologistas,
conscientes dos seus efeitos indesejáveis (BRENTA et al., 2013).
O hipotireoidismo (H) se refere a uma diminuição da produção do hormônio
da tiroide, o que provoca um aumento nos níveis de TSH. A secreção
diminuída de hormônios tireoidianos também pode ser o resultado de
estimulação reduzida da glândula tireóide, devido à diminuição do hormônio
liberador de tirotropina (TRH) ou da diminuição da ação de TSH. O
hipotireoidismo pode também ser causado pela ação reduzida dos
hormônios tireoidianos nos órgãos-alvo, como nos casos raros de
resistência aos hormônios tireoidianos (BRENTA et al., 2013. p.3).

O hipotireoidismo é classificado em primário (falência tireoidiana), secundário
(falência hipofisária – deficiência de TSH), ou terciário (deficiência hipotalâmica de
TRH) (ENGEL, 2013).
Segundo Martins et al.(2016), o hipotireoidismo tem prevalência que varia
conforma a população estudada. É mais comum nas mulheres do que nos homens,
e a incidência entre os sexos aumenta conforme a idade, principalmente após os 50
anos, como foi observado no Hospital das Clinicas FMUSP (MARTINS et al., 2016).
A tireoidite autoimune crônica (tireoidite de Hashimoto) é a causa mais
comum do hipotireoidismo. Porém, ela pode se desenvolver por conta do tratamento
do hipertireoidismo com cirurgia, radiação ou posteriormente ao uso de drogas

22

antitireoidianas. Diversas formas de tireoidite, como pós-parto, subaguda, silenciosa
ou tireoidite induzida por citoquinas, podem desenvolver hipotireoidismo permanente
ou transitório. Ainda segundo o autor Brentaet al. (2013):
Menos frequentemente, pode ser uma consequência de doenças infiltrativas
ou infecciosas, radioterapia externa, disgenesias da tiroide, defeitos
funcionais na biossíntese e liberação dos hormônios tiroidianos ou defeitos
congênitos na biossíntese dos hormônios da tireoide. Tanto a deficiência
como o excesso de iodo são causas bem reconhecidas de hipotiroidismo
primário, como também são o uso de certos fármacos, que incluem agentes
antitiroidianos: lítio, químicos bociogênicos naturais e sintéticos, inibidores
da tirosina-quinase, a interleucina-2 ou interferon-α (IFN-α) etc. O
hipotiroidismosubclínico (SH) compartilha a mesma etiologia que o
hipotireoidismo primário (BRENTA et al., 2013. p.3).

No hipotireoidismo diagnosticado ainda na infância, seguido ao nascimento,
os sinais e sintomas do hipotireodismo congênito podem ser sutis ou mesmo estar
ausentes, devido à passagem de quantidades consideráveis de T4 materno por meio
da placenta, fornecendo níveis entre 25-50% em comparação com o nível normal,
durante as primeiras semanas de vida do bebê. Neste momento, pode-se notar um
choro “rouco” da criança, sonolência que chega a dificultar a amamentação,
constipação e também a presença de hérnia umbilical. (ENGEL, 2013).
Refere Engel (2013) que caso a doença não receba tratamento nos três
primeiros meses de vida, pode ocorrer um considerável atraso na maturação óssea
do bebê comprometendo o seu crescimento, provocando baixa estatura, podendo
também

causar

retardo

mental,

mais

precisamente

o

cretinismo.

Se

o

hipotireoidismo surgir após os 2 primeiros anos de vida é improvável que ocorra o
retardo mental.
Pode-se compreender com base no supracitado autor, que o hipotireoidismo
primário é caracterizado por TSH em um nível alto e o T4 livre em um nível baixo. Na
maioria dos casos, inicialmente pode haver elevação isolada no TSH, estando o T4
livre em nível normal, situação essa, denominada hipotireoidismo clínico.
Sobre os sinais e sintomas do hipotireoidismo, as autoras Arone e Phillipi
(2005), fazem a seguinte descrição:
Temperatura e pulso subnormais; aumento de peso; pele seca e áspera
(decorrente da diminuição da secreção das glândulas sudoríparas e
sebáceas), pele fria e pálida (devido à vasoconstrição periférica e à
anemia); cabelos finos, alopecia, unhas secas; débito cardíaco baixo em
virtude da frequência cardíaca e do volume sistólico; sonolência, apatia e
fadiga extrema; bradicardia; bradipsiquismo por infiltração do tecido nervoso
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por mucopolissacarídeos; letargia, memória fraca, raciocínio lento;
expressão facial impassível, semelhante a uma máscara; mais tarde, a face
adquire aparência edemaciada e pálida; alterações de outras glândulas
endócrinas, levando a ciclos anovulatórios, metrorragias, amenorréia e
diminuição da secreção do hormônio do crescimento; constipação intensa;
pressão sanguínea baixa, pés frios; sinais neurológicos (polineuropatia,
ataxia cerebral), dor ou fraqueza muscular (o paciente torna-se desajeitado).
(ARONE; PHILIPPI, 2005, p. 44).

As autoras supracitadas referem a possibilidade de complicações em outros
sistemas orgânicos, como o respiratório, o digestivo, o cardiovascular, o coma
mixedematoso (alteração grave de pele/tecidos), pressão arterial baixa, diminuição
da frequência cardíaca (bradicardia), redução da temperatura corporal (hipotermia),
baixa ventilação dos pulmões (hipoventilação), e possibilidade de convulsões.
(ARONE; PHILIPPI, 2005)
Conforme refere Dr. Arthur Frazão (2019, p. 1), “os sinais e sintomas que
podem indicar o baixo funcionamento da tireoide podem surgir lentamente ao longo
de vários anos”, podendo se apresentar da seguinte maneira:
Dor de cabeça, nos músculos e articulações; Cãibras; Unhas frágeis,
quebradiças [...]; Pele áspera e seca; Rosto, olhos, mãos e pés inchados;
Queda de cabelo sem causa aparente e cabelos mais finos, secos e sem
brilho; Batimentos cardíacos mais lentos que o normal; Tendinite nas mãos
ou síndrome do túnel do carpo; Cansaço, fraqueza ou dormência;
Dificuldade de concentração, memória fraca; Fala lenta; Prisão de ventre;
Nervosismo; Diminuição da audição ou surdez; Aumento de peso sem
causa aparente; Voz mais grave ou rouca; Em alguns casos, pessoas com
hipotireoidismo podem também sofrer mudanças de personalidade,
depressão e demência. (Dr. Arthur Frazão, 2019, p. 1)

Pode-se notar que os especialistas que tratam os distúrbios da tireoide
referem os mesmos sintomas, a exemplo da Dra. Garcia (2019, p. 1) apud Caitano
(2019), que também confirma que no hipotireoidismo há uma redução ou lentificação
do metabolismo do organismo, onde os principais sintomas são: cansaço intenso,
ganho de peso devido à retenção de líquidos, queda de cabelo, sonolência
exacerbada, constipação (prisão de ventre), pele seca, intolerância ao frio (sente
mais frio que as outras pessoas), humor deprimido, etc.
2.5 DOENÇA DA TIREOIDE: HIPERTIREOIDISMO
No hipertireoidismo há um exagero na produção dos hormônios tireoidianos,
que queimam proteínas em excesso, causando os mesmos sintomas que o
hipotireioidismo. Quando o organismo começa a trabalhar de forma acelerada: os
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batimentos do coração aceleram, o intestino solta, a pessoa passa a ter um
comportamento agitado, gesticulando e falando muito; também apresenta insônia
devido à sobrecarga de energia, contudo sente-se cansada (SBEM, 2008, p.1).
No hipotireoidismo há uma produção maior de hormônios T3 e T4 e
diminuição de TSH, e no hipotireoidismo é o contrário, a produção de T3 e T4
diminui e o TSH aumenta, porém, podem ter alterações dependendo a causa (TUA
SAÚDE, 2019).
No hipertireoidismo, ocorre o contrário, a “velocidade” do corpo fica mais
rápida. Segundo a médica Garcia (2019, p.1 apud CAITANO, 2019), o indivíduo
pode ter sintomas como, insônia, agitação, ansiedade, batimentos cardíacos
acelerado, evacuação diversas vezes ao dia, palpitação, emagrecimento e
intolerância ao calor (sente bastante calor, mesmo em dias com temperaturas
baixas). Mesmo que se sinta com bastante energia, o paciente sente-se cansado e
com fadiga muscular. Pode ocorrer alterações oculares também, como irritação e
ressecamento ocular, olhar ‘assustado’ e/ou ‘olhos saltados’.
O hipertireoidismo refere-se a uma das etiologias da tireotoxicose, quando
esta produz em excesso os hormônios tireoidianos é de procedência da tireoide. E a
causa mais frequente de hipertireoidismo é a doença de Graves (MARTINS et
al.,2016).
A origem do hipertireoidismo é uma incógnita, possui decorrências
etimológicas em sua determinação. As origens e aspectos registrados são anticorpo
estimulador da tireoide (Acet), anteriormente chamado de estimulador tireoidiano de
ação prolongada (Lats), o qual sustenta estreita relação com a evolução clínica da
doença de Graves; choque emocional, infecção ou tensão emocional; e, linfócitos B
e T (fatores imunológicos). (ARONE; PHILIPPI, 2005).
Segundo,

Martins

et

al

(2016),

a

magnitude,

a

permanência

do

hipertireoidismo e a idade do paciente originam a apresentação clínica, a qual está
associada a manifestações adrenérgicas, como nervosismo, palpitações e tremores
de extremidades. Ainda segundo os autores citados a cima:
Com
os
hormônios
tireoidianos
aumentados
na
circulação,
consequentemente a ação nos órgãos-alvo também fica exacerbada. A
intolerância ao calor, sudorese e perda de peso refletem o aumento da
termogênese e aumento do metabolismo. Ocorre aumento da fome e em
cerca de 20% dos pacientes observa-se aumento do peso devido a ingestão
calórica ser muito alta. No sistema cardiovascular, o excesso de hormônios
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tireoidianos leva a taquicardia, aumento da contração miocárdica e da
condução atrial, aumento da demanda cardíaca por oxigênio e risco de
isquemia (MARTINS et al., 2016, p. 181).

O hipertireoidismo pode ficar descompensado durante a gravidez, causando
“complicações, como crise tireotóxica, aborto, toxemia gravídica, prematuridade, RN
baixo peso, ICC materna, descolamento de placenta, malformações congênitas.
(ENGEL 2013, p. 32)
Conforme os esclarecimentos de Engel (2013), a finalidade do tratamento do
hipertireoidismo no momento da gestação é necessária para manter o hormônio T4
dentro da normalidade ou levemente superior. Caso o tratamento não aconteça,
pode ocorrer um déficit cognitivo no feto. (ENGEL, 2013).
Em relação ocorrência de hipertireoidismo na infância e adolescência, a
doença de Graves é a causa mais comum atingindo aproximadamente 90% do
casos. (CALABRIA, 2017).
Sobre a etiologia, é menos comum a ocorrência de crescimento da glândula
tireoide na forma de nódulos; a tireoidite que é uma inflamação e alguns
medicamentos. Existe o chamado hipertireoidismo transitório, que pode ser causado
por infecções bacterianas, neste caso chamada de tireoidite aguda, e por infecções
virais, chamada de tireoidite subaguda. (CALABRIA, 2017).
Nestes casos, o tratamento da doença depende de cirurgia ou dose
terapêutica, sendo seguro tais procedimentos a partir dos cinco anos de idade da
criança, pois no caso de medicação, usa-se uma dose maior por grama de tecido
com a finalidade de destruir a glândula, para prevenir futuros casos de neoplasias.
(ENGEL, 2013).
2.5.1 Nódulos na Tireoide
Os nódulos tireoidianos palpáveis são uma descoberta comum no exame
físico, sendo encontrados na percentagem de 5% na população feminina e de 1% na
população masculina. A seriedade dos nódulos tireoidianos reside no fato de que 5%
a 15% deles, associados a outros fatores tireoidianos, são considerados carcinomas.
(ENGEL, 2013).
Um nódulo tireoidiano solitário é definido como uma formação nodular de
comportamento clínico discreto, em uma glândula de tamanho normal ou
difusamente aumentada. Um nódulo dominante é definido como uma
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formação de grande tamanho em uma tireoide que apresenta múltiplos
nódulos menores. (ENGEL, 2013, p. 59).

[...] os nódulos solitários e dominantes possuem uma maior chance de abrigar
uma malignidade quando comparados aos nódulos do bócio multinodular. (ENGEL
2013, p. 59).
Um bócio multinodular, por outro lado, apresenta diferentes formas de
nódulos, porém de tamanho e relação similar. Esta condição clínica tem maior
frequência em mulheres, pessoas idosas e em pessoas que residem em áreas
geográficas onde há deficiência de iodo. (ENGEL, 2013).
São vários os tipos de nódulos na tireoide, e a maioria deles é benigno,
podendo se apresentar através na forma de um caroço na parte anterior do pescoço,
sendo indolor, mas podendo ser notado pela própria pessoa quando faz a ingestão
de alimentos. (TUA SAÚDE, 2019).
O bócio nodular pode ser identificado apalpando-se o local com as mãos, e
também podem ser utilizados exames como “ultrassonografia, tomografia e
cintilografia da tireoide, e por vezes o médico pode pedir uma biópsia para saber o
seu tipo e se ele é benigno ou maligno”.
Normalmente, é realizado somente um acompanhamento do nódulo para
verificar sua evolução, “exceto quando a pessoa apresenta sintomas, quando existe
risco de câncer na tireoide ou quando o nódulo muda a aparência ou cresce mais de
1 cm. (TUA SAÚDE, 2019, p. 1).
Na figura nº 4 abaixo, é possível observar a diferença entre uma tireoide
normal e uma tireoide com a presença de um nódulo.
Figura 2: Tireoide saudável e nódulo da tireoide

Fonte: (CLÍNICA VIVER DE IMAGENS MÉDICAS, 2018).
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2.5.2 Formas Clínicas de Hipertireoidismo

Doença de Basedow-Graves ou doença de Graves autoimune: resulta da
produção de anticorpos (TRAb) relacionados à glândula tireoide, os quais estimulam
o seu crescimento e secreção de seus hormônios (T3 e T4) em maior quantidade. É
a causa mais comum de tireotoxicose em indivíduos com idade inferior a 40 anos,
sendo mais frequentes no sexo feminino (5 a 10 vezes mais) do que no sexo
masculino. Outras doenças autoimunes também podem ser relacionadas, como
miastenia grave, anemia perniciosa, púrpura idiopática, vitiligo, alopecia, etc.
(PORTO, 2011).
Inclusive, “o hipertireoidismo devido à doença de graves pode causar” os
característicos ‘olhos saltados, dando uma aparência de olhar fixo e, possivelmente,
visão turva.” (PARKER, 2007, p. 109).”
A doença de Graves é uma desordem autoimune, de etiologia ainda
desconhecida, que apresenta como características uma composição e secreção
exageradas de hormônios da tireoide e encontrados clínicos muito típicos, que
consistem em bócio difuso, oftalmopatia, dermopatia e acropatia. Essas formas
clinicas extratireoidianos, curiosamente, fazem um curso independente, muitas das
vezes, da sua doença de base. (ENGEL, 2013).
A doença de Graves é responsável por 60-90% de todos os estados de
tireotoxicose na prática médica. (ENGEL, 2013, p. 23.) A hiperfusão difusa da
tireoide está associada com oftalmopatia, popularmente conhecida como bócio
tóxico difuso. Ela pode desaparecer espontaneamente e é mais comum entre
mulheres jovens. (ARONE; PHILIPPI, 2005).
A figura nº 3, apresentada na sequencia fornece uma ideia sobre as
alterações fisiológicas decorrentes dessa doença.
Figura 3: Pacientes com oftalmopatia da doença de Graves.
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Fonte: (DO ADN À VIDA, 2012).

2.5.3 Tratamento hipertireoidismo e hipotireoidismo
O tratamento de qualquer sintoma adrenérgico típico da tireotoxicose pode
ser feito principalmente com repouso e com o uso de betaloqueador. Usa-se
propranolol, em doses de 20 até 80 mg, administradas a cada 8 ou 12 horas. A
disposição do propranolol em diminuir a conversão de T4 em T3 acontece quando
as doses são acima de 80 mg/dia. Como outra alternativa, utiliza-se o atenolol 25 a
100 mg, uma vez por dia. Como é uma droga mais cardioseletiva, os sinais de
taquicardia melhoram, mas os outros sintomas (nervosismo e tremores) não
diminuem. O uso de betabloqueador deverá ser evitado em pacientes com asma e
com insufiência cardíaca grave (MARTINS, et al2016).
Para o tratamento da doença de Graves, no Brasil, são utilizadas as drogas:
Tionamidas,

metimazol

e

propiltiouracil.

As

tionamidas

atuam

inibindo

a

tireoperoxidase, diminuindo a organificação do iodeto na glândula tireoide e,
portanto, a produção dos hormônios. Apenas o propiltiouracil em doses altas,
bloqueia a enzima 5-desiodase, que converte T4 a T3 perifericamente. Esse
resultado pode ser benéfico somente em pacientes com crise tireotóxica. As drogas
antitireoideas têm efeitos imunossupressivos desejáveis no tratamento da doença de
Graves, causam diminuição dos títulos de TRAb, bem como diminuição da infiltração
linfocítica tireoidiana (MARTINS et al., 2016).
“Somente 30 a 40% dos pacientes tratados com droga anti-tireoidiana
apresentam remissão do hipertireoidismo, considerando TSH e hormônios
tireoidianos normais após suspensão da medicação por pelo menos 12 meses.”
(MARTINS et al., 2016, p. 183).
Pode-se recorrer à cirurgia, dependendo do estágio do hipertireoidismo, para
a retirada da glândula tireoide ou realizar uma terapia com iodo radioativo, que
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destrói parte da glândula. Somente um especialista poderá definir qual a estratégia
que melhor se adapta ao paciente (TENÓRIO; PINHEIRO, 2019).
Ainda segundo os autores Tenório e Pinheiro (2019), para o controle da
exoftalmia, ou a projeção dos olhos, é necessário procurar o endocrinologista e o
oftalmologista. O endocrinologista irá fazer o controle dos níveis hormonais, e o
oftalmologista analisa as estruturas do olho e indicará a aplicação de colírios e
pomadas lubrificantes para a diminuição do desconforto ocular.
O objetivo principal do tratamento do paciente com hipotireoidismo congênito
ou adquirido é fazer o indivíduo retornar ao estado funcional eutireoideo o mais
rápido possível, fornecendo hormônio suficiente para colocar o nível sérico elevado
de TSH no valor médio dos limites de referência. (0,4 a 4mcU/ml) (MARTINS et al.,
2016).
A fim de evitar complicações das disfunções da tireoide, o paciente deve
seguir as prescrições do seu médico, tomando o medicamento de forma correta e
constante.

No

caso

do

hipotireoidismo,

quando

o

tratamento

não

é

correspondente, ou quando o diagnostico não é realizado a tempo, poderá surgir
diversas

complicações

(SOCIEDADE

BRASILEIRA

ENDROCRINOLOGIA

E

METABOLOGIA, 2005).
Se a quantidade de hormônio for administrada em excesso, em alguns casos,
o paciente pode ter aumento do apetite, insônia, tremores e palpitações cardíacas.
Porém, em algumas semanas, o tratamento pode ser estabelecido e o paciente não
terá nenhuma complicação na qualidade de vida por conta da doença
(MARCONDES, 2017).
2.5.4 Tireoidite

Tireoidite é um termo comum que compõe uma série de entidades clínicas
que acometem um processo inflamatório da tireoide (ENGEL, 2013).
Ainda segundo o autor Engel (2013):
O mecanismo etiopatogênico pode ser infeccioso, autoimune ou outros
(traumas, radiação, drogas, desconhecido). Baseado na etiopatogenia e no
quadro clinico, se destacam oito entidades patológicas que têm em comum
apenas o fato de serem tireoidites: Tireoidite de Hashimoto, Tireoidite
Subaguda Linfocitica, Tireoidite Subaguda Granulomatosa, Tireoidite PósParto, Tireoidite Infecciosa, Tireoidite medicamentosa, Tireoidite Actínica,
Tireoidite Fibrosante de Riedel (ENGEL, 2013, p.47).

30

Na tireoidite de Hashimoto, há um aumento do tamanho da tireoide
provocando o bócio, e pode ter sintomas de hipotireoidismo ou variar entre os
períodos de hiper e hipotireoidismo (TUA SAÚDE, 2019).
“É uma doença característica de mulheres mais velhas, com uma prevalência
em torno de 15% neste grupo, porem pode ocorrer em qualquer idade e em ambos
os sexos. É cerca de 3 vezes mais comum no sexo feminino (ENGEL, 2013. p. 47).”
A tireoidite subaguda linfocítica tem por característica uma instalação de uma
tireoidite que não causa dor, manifesta-se somente com um momento breve de
tireotoxicose, seguido de hipotireoidismo autolimitado (ENGEL, 2013).
A tireoidite de Quervan é um processo inflamatório que pode evoluir para uma
cura natural. Costuma surgir em surtos epidêmicos, e pode haver recidivas (PORTO;
PORTO, 2011).
Já na tireoidite pós-parto, segundo o autor Engel (2013), é autoimune indolor
subaguda e pode manifestar-se dentro do primeiro ano após o parto e a época mais
comum para o aparecimento, é no segundo ao quarto mês pós-parto.
Durante a gestação, a mulher fica exposta aos tecidos do bebê, e para a
precaução à rejeição, o sistema imunológico passa por distintas alterações, que
pode aumentar as chances de desenvolver doenças autoimunes (TUA SAÚDE,
2019).
A tireoidite infecciosa é uma entidade rara, distinta por um quadro álgico
agudo, na maioria das vezes unilobular, acompanhada de febre alta, calafrios e à
presença de finais de flogose e supuração do lobo afetado (ENGEL, 2013).
Com base no site Tua Saúde (2019, p. 1) “a tireoidite actínica é provocada por
tratamentos com radiação na região do pescoço, que pode provocar inflamação ou
inibição da função das células da tireoide”.
Três drogas podem causar a tireoidite medicamentosa: alfainterferon utilizado
no tratamento da hepatite viral B e C, interleucina-2 usada no tratamento de
leucemias e outras neoplasias e amiodarona (antirritmico) (ENGEL, 2013).
Tireoidite Fibrosante de Riedel é um tipo de tireoidite rara. Ataca mais
pessoas entre a quarta e sexta décadas de vida. Comum entre as mulheres. Sua
origem ainda é desconhecida, não se sabe o motivo que leva à intensa propagação
de fibronlastos localizados nesta doença (ENGEL, 2013).
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2.5.5 Bócio
Bócio é conhecido popularmente como papo, e é o nome característico do
aumento da glândula da tireoide. O crescimento anormal pode englobar a glândula
toda e torna-se visível na frente do pescoço. Pode aparecer sob a forma de um ou
mais nódulos (bócio nodular), podendo não ser percebíveis exteriormente. Essa
doença manifesta-se mais nas mulheres entre 20 e 40 anos, mas podendo ocorrer
desde o nascimento, que é o bócio congênito (BRUNA, 2019).
Existem várias formas de bócio, os autores Porto & Porto (2011) caracterizam
cada uma dessas formas:

O bócio difuso atóxico, não tóxico ou bócio simples. Caracteriza-se pelo o
aumento global da tireoide sem manifestações clínicas de disfunção (hiper
ou hipotireoidismo). Bócio difuso tóxico. O aumento difuso da tireoide
acompanha-se das manifestações clínicas de hipertireoidismo. Bócio
uninodular atóxico. Caracteriza-se pela presença de nódulo único, sem
sinais e sintomas de disfunção. Bócio multinodular tóxico ou atóxico.
Encontram-se na tireoide dois ou mais nódulos. Tem consistência variável.
Os limites dos nódulos são imprecisos (PORTO; PORTO, 2011, p. 114).
Figura 4: Tireoide normal e tireoide com o bócio aumentado.

Fonte: (INSTITUTO RONDÔNIA, 2018).

2.5.6 Doença de Graves
A doença de Graves é uma desordem autoimune, de etiologia ainda
desconhecida, que apresenta como características uma composição e secreção
exageradas de hormônios da tireoide e encontrados clínicos muito típicos, que
consistem em bócio difuso, oftalmopatia, dermopatia e acropatia. Essas formas
clinicas extratireoidianos, curiosamente, fazem um curso independente, muitas das
vezes, da sua doença de base (ENGEL, 2013).
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A doença de Graves é a principal causa de hipertiroidismo em nosso meio,
sendo responsável por 60-90% de todos os estados de tireotoxicose na prática
médica (ENGEL, 2013 p. 23).
Hiperfusão difusa da tireoide, associada com oftalmopatia, popularmente
conhecida como bócio tóxico difuso. Ela pode desaparecer espontâneamente e é
mais comum entre mulheres jovens (ARONE; PHILIPPI, 2005).
Conforme as explanações de Engel (2013), existem alguns fatores de risco
para o desenvolvimento da doença de Graves, a saber:
Susceptibilidade genética – parece ter associação com certos subtipos de
HLA (sistema antígeno leucocitário humano), com o gene proteína T-linfócitoassociada citotóxico 4 (CTLA-4) e com o tirosinofosfatase dos linfócitos.
Infecção – não se sabe ainda se uma infecção poderia desencadear a doença
de Graves, por meio de um mecanismo de mimetismo molecular (quandoocorre a
produção de anticorpos contra um patógeno, que reagem com regiões semelhantes
de moléculas do indivíduo).
Estresse – a doença de Graves normalmente aparece ou se torna evidente
após episódios agudos de estresse. Certos dados sugerem que o estresse leva a
um estado de imunodepressão por mecanismos inespecíficos, talvez mediados pela
ação do cortisol.
Gênero – a doença de Graves apresenta uma relação que varia de 7-10
mulheres para 1 homem, se tornando mais suscetível após a puberdade, o que
sugere a participação dos esteroides sexuais no processo. Quando a doença se
desenvolve no sexo masculino, geralmente ocorre em idade mais avançada e com
maior gravidade.
Gravidez – não é comum a presença da doença de Graves durante a
gestação, porque ela está mais associada à redução da fertilidade. Em caso de
gravidezaumenta o risco para aborto espontâneo e complicações na gestação.
Iodo e medicamentos com essa substância em sua fórmula podem precipitar
a doença de graves ou o seu retorno quando há predisposição.
Radiação – não existe ênfase de que a exposição à radiação seja um fator de
risco para a doença de Graves, ainda que haja relato de casos em que a doença
surgiu após o tratamento com radioiodo para o bócio multinodular. (ENGEL, 2013).
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Outra doença associada ao hipertireoidismo é o Adenoma Tóxico. “Um em
cada 10 a 20 nódulos solitários acompanha-se de hipertireoidismo, sendo essa
ocorrência 5 vezes mais frequente em mulheres.” (PORTO, 2011, p. 533)
Pacientes com características clinicas de nódulo autônomo tóxico, tem uma
similaridade às descritas em outros formatos de tireotoxicose. Ocorre em maior
número na população idosa e a apresentação clínica da tireotoxicose é comumente
mais leve, chama a atenção às manifestações cardiovasculares, como a fibrilação
atrail de maior frequência ou a insuficiência cardíaca de difícil controle (MACIEL
1998).
Outra doença relacionada é Bócio Multinodular Tóxico, que ocupa o segundo
lugar como “causa mais comum de hipertireoidismo. [...] diversos fatores etiológicos
que contribuem para a formação desse distúrbio: a heterogeneidade funcional
inerente dos nódulos tireóideos, fatores de crescimento, agentes bociogênicos e
exposição a excesso de iodo.” (MARTINS et al, 2016, p. 186).
Geração de folículos novos com autonomia para sintetizar hormônios
tireoidianos. Desenvolve-se de maneira insidiosa em indivíduos idosos com bócio de
longa data. (PORTO; PORTO 2011. p. 533).
No quadro nº 1, é possível verificar a percentagem da presença de sinais e
sintomas relacionados ao hipertireoidismo.
Quadro 1: Sintomas e Sinais do hipertireoidismo
Sintomas

%

Sinais

%

Nervosismo

99

Taquicardia

100

Sudorese excessiva

91

Bócio

97

Intolerância ao calor

89

Tremor

97

Palpitação

89

Pele quente e úmida

90

Fadiga

88

Sopro na tireoide

77

Perda de peso

85

Alterações oculares

71

Dispneia

75

Fibrilação atrial

10

Fraqueza

70

Ginecomastia

10

Aumento do apetite

65

Eritema palmar

8

34

Queixas oculares

54

Edema de membros
inferiores

35

Hiperdefecação

33

Diarreia

23

Distúrbios menstruais

20

Anorexia

9

Ganho ponderal

2

Fonte: Consenso em Tireoide/2013.

O quadro número 2 apresenta de uma forma resumida as variações do
hipertireoidismo e suas características, conforme descritas pelos autores Porto e
Porto (2011, p. 533):
Quadro 2. Outras formas de Hipertireoidismo
Adenoma Hipofisário Produtor
de Tsh

Clinicamente semelhante ao hipertireoidismo da
doença de Basedow-Graves, porem com níveis
de TSH normais ou elevados. Forma clinica rara.

Hipertireoidismo induzido por
Neoplasias Extratireoidianas

Tumores trofoblásticos
coriocarcinoma)
são
hipertireodismo

Hipertireoidismo da Tireoidite
Subaguda de Quervain

Hipertireoidismo temporário ocorre em 50% dos
pacientes em virtude de descarga de hormônio
armazenado pela tireoide.

Hipertireoidismo da Tireoidite de
Hashimoto

Forma clinica incomum da tireoidite crônica
linfocitária de Hashimoto, quadro clinico e
laboratorial
muito
semelhante
ao
do
hipertireoidismo da doença de Graves.

Hipertireoidismo Iatrogênico ou
Factício

Administração de hormônio tireoidiano ou de seus
metabólitos, notadamente quando empregado no
tratamento da obesidade; superdosagem de
hormônio
tireoidiano
no
tratamento
do
hipotireoidismo; ingestão acidental de altas doses
de hormônio tireoidiano por crianças ou doentes
psiquiátricos.

Fonte: Porto & Porto, 2011, p. 533.

(mola hidatiforme e
causas
raras
de
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A crise tireotóxica é forma bastante rara, mas com alta mortalidade (20-30%).
Os principais sintomas observados são febre alta acompanhada de sudorese,
taquicardia que pode superar a frequência de 140 bpm, agitação, confusão mental,
delírio ou psicose, e possibilidade do quadro evoluir para estupor e coma.
(MARTINS, 2016).
A próxima doença é a Tireoidite, ou seja, uma inflamatório da tireoide, onde o
autor Engel (2013, p. 47) explica que:
O mecanismo etiopatogênico pode ser infeccioso, autoimune, ou outros
(traumas, radiação, drogas, desconhecido). Baseado na etiopatogenia e no
quadro clinico, se destacam oito entidades patológicas que têm em comum
apenas o fato de serem tireoidites: Tireoidite de Hashimoto, Tireoidite
Subaguda Linfocitica, Tireoidite Subaguda Granulomatosa, Tireoidite PósParto, Tireoidite Infecciosa, Tireoidite medicamentosa, Tireoidite Actínica,
Tireoidite Fibrosante de Riedel.

Em relação à tireoidite de Hashimoto, há um aumento do tamanho da tireóide
provocando o bócio, e pode ter sintomas de hipotireoidismo ou variar entre os
períodos de hiper e hipotireoidismo. (TUA SAÚDE, 2019).
É uma doença característica de mulheres mais velhas, com uma prevalência
em torno de 15% neste grupo, porem pode ocorrer em qualquer idade e em ambos
os sexos. É cerca de 3 vezes mais comum no sexo feminino. (ENGEL, 2013, p. 47).”
A tireoidite subaguda linfocítica apresenta como característica a ausência de
dor, manifestando-se somente com um momento breve de “tireotoxicose, seguido de
hipotireoidismo autolimitado.” (ENGEL, 2013).

A tireoidite de Quervan é um

processo inflamatório que pode evoluir para uma cura natural. Costuma surgir em
surtos epidêmicos, e pode haver recidivas. (PORTO; PORTO, 2011).
No caso da tireoidite pós-parto, Engel (2013) esclarece que se trata de um
distúrbio autoimune, indolor secundária que pode ocorrer no primeiro ano após o
parto, normalmente no período do segundo ao quarto mês.
Durante a gestação, a mulher fica exposta aos tecidos do bebê, e como forma
de prevenir a rejeição pelo organismos, o sistema imunológico passa por várias e
diferentes alterações, aumentando a possibilidade do desenvolvimento de doenças
auto-imunes. (TUA SAÚDE, 2019).
A tireoidite infecciosa costuma ser rara, acompanhada por um estado febril,
calafrios e presença de sinais de inflamação (flogose) e formação de pus
(supuração) do lado afetado. (ENGEL, 2013)
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Com base no site Tua Saúde (2019), “a tireoidite actínica é provocada por
tratamentos com radiação na região do pescoço, que pode provocar inflamação ou
inibição da função das células da tireoide. (TUA SAÚDE, 2019, p.1).
Esclarece Engel (2013) que três drogas podem causar a “tireoidite
medicamentosa: alfainterferonusado no tratamento da hepatite viral B e C, a
interleucina-2 usada no tratamento de leucemias e outras neoplasias e amiodarona
(antirritmico).” (ENGEL, 2013).
Tireoidite Fibrosante de Riedel é um tipo de tireoidite rara que atinge mais as
pessoas que se encontram na meia idade até a fase idosa, sendo mais comum
nasmulheres. Sua origem ainda é desconhecida, não se sabe o motivo que leva à
intensa propagação de fibronlastos localizados nesta doença. (ENGEL, 2013).
Outra alteração típica do distúrbio da tireoide é o Bócio, mais conhecido
popularmente como papo, ocasionado pelo aumento da glândula da tireoide. O
crescimento anormal pode englobar a glândula toda e tornar-se visível na frente do
pescoço. Pode aparecer sob a forma de nódulos (bócio nodular), podendo não ser
visível na parte externa. Essa doença manifesta-se mais nas mulheres entre 20 e 40
anos, mas pode ocorrer desde o nascimento (bócio congênito). (BRUNA, 2019).
Existem várias formas de bócio, como referem os autores Porto e Porto
2011), na sequência:

O bócio difuso atóxico, não tóxico ou bócio simples. Caracteriza-se pelo o
aumento global da tireoide sem manifestações clínicas de disfunção (hiper
ou hipotireoidismo). Bócio difuso tóxico. O aumento difuso da tireoide
acompanha-se das manifestações clínicas de hipertireoidismo. Bócio
uninodular atóxico. Caracteriza-se pela presença de nódulo único, sem
sinais e sintomas de disfunção. Bócio multinodular tóxico ou atóxico.
Encontram-se na tireoide dois ou mais nódulos. Tem consistência variável.
Os limites dos nódulos são imprecisos. (PORTO; PORTO, 2011, p. 114.

Na figura de número 2, é possível observar a distinção entre o bócio normal e
o bócio provocado por distúrbios tireoidianos.

2.5.7 Câncer de tireoide
Conforme afirmam Porto e Porto (2011), a neoplasia maligna da tireoide é
encontrada em aproximadamente 5% dos nódulos tireoidianos, atingindo como já
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citado, pessoas do sexo feminino na proporção de 4:1 em relação ao sexo
masculino, a partir do trinta anos de vida.
Carcinoma papilífero – Crescimento lento e baixo grau de malignidade. A
disseminação é predominantemente linfática.Carcinoma folicular – Tende a
se propagar e metastatizar por via hematogênica, comprometendo
principalmente ossos, pulmões e fígado.Carcinoma medular – De 20 a 30%
dos pacientes apresentam a forma familiar, transmitida de moto
autossômico dominante com alta penetrância e expressão variável, fazendo
parte da síndrome da neoplasia endócrina múltipla.Carcinoma anaplásico:
Predomina em mulheres, idosos (acima de 65 anos de idade) e em áreas de
deficiência de iodo. Extremamente invasivo, infiltra precocemente estruturas
cervicais, esôfago, traqueia e vasos. (PORTO; PORTO, 2011, p. 152).

Seus sinais e sintomas na maioria das vezes são antecedentes de
radioterapia na região da cabeça e pescoço; histórico familiar de indivíduos com
câncer da tireoide; nódulo da região cervical do desenvolvimento rápido; nódulos de
coerência endurecida, pouca mobilidade, bordas irregulares e fixos às estruturas
próximas; sintomas abrangentes da região cervical (desconforto, rouquidão, disfagia.
(PORTO; PORTO, 2011).
Na figura nº 5 é possível observar a presença de um nódulo cancerígeno.
Figura 5: Câncer da Tireoide

Fonte: (GENTE DE OPINIÃO, 2018).

2.6 REPERCUSSÃO EMOCIONAL DOS DISTÚRBIOS DA TIREOIDE
As emoções incluem nossos sentimentos e estados de ânimo, também na
expressão de condutas motoras e ao reflexo do Sistema Nervoso Autônomo e
Endócrino. Sendo assim, as emoções abrangem tanto as experiências subjetivas,
como também as alterações fisiológicas concomitantes. As emoções têm
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classificação conforme o sentimento que determinam, sendo eles, agradáveis,
desagradáveis ou neutras. (BALLONE, 2005).
A tireoideestá envolvida em questões emocionais devido ao envolvimento do
Hipotálamo diante das emoções. É através do hipotálamo que ocorre as alterações
na secreção do TRH, portanto, altera a produção hormonal da hipófise de TSH, e
por consequência também, produz alterações na tiroxina na tireoide, pode aumentar
ou ainda diminuir a produção. Na fase de alarme do estresse é comum o
hipertireoidismo e no esgotamento o hipotireoidismo, apesar de que essas
alterações podem acontecer o inverso. (BALLONE, 2019).
Ballone (2019), acha interessante a sintonia entre a glândula tireoidiana e as
emoções; onde os estados emocionais e o estresse induzem a alteração da tireoide,
porém, as alterações da tireoide também levam à alterações emocionais, fechando
assim um círculo vicioso.
Conforme o site A Mente é Maravilhosa (2017), a relação entre a tireoide e o
estado emocional épróxima. As alterações nos níveis de hormônios na glândula
ocorrem de maneira direta não somente no estado físico, mas também no emocional
e cognitivo. Pacientes com hipotireoidismo em sua maioria buscam ajuda médica por
conta dos transtornos psicológicos, com queixas sobre a perda progressiva de
iniciativa e de interesse devido a lentidão dos processos mentais.
Esclarece Investimentos e notícias (2015), que em relação à tireoide, a
correspondência entre a glândula e as emoções, os estados emocionais mais
incisivos e o estresse induzem ao ativamento do sistema imunológico, que ataca a
tireoide ocasionando as alterações hormonais.
Ballone (2007, p. 1) refere que é comum a associação entre as alterações
de tireoide e as alterações psiquiátricas, despertando a atenção de médicos,
psiquiatras e endocrinologistas. Contudo, é difícil explicar se a tireoide interfere no
psiquismo ou se o psiquismo interfere na tireoide. Ele explica os tratamentos
psiquiátricos melhoram muito a função da tireoide alterada e o contrário é verídico.
“Em depressões resistentes e quando precisamos de um tratamento mais rápido, a
associação dos antidepressivos com hormônios tereoideanos é brilhante.
2.6.1 Relação Psicossomática, Hipo e Hipertireoidismo
Bahlsa e Carvalho (2004, p. 42), explicam que “a relação e o interesse entre o
cérebro e o funcionamento da tireoide remontam desde há muito tempo.”
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Segundo Esposito et al1, o primeiro registro desta relação foi realizado por
Parry em 1786. Só, aproximadamente, um século depois, Gull, em 1873,
demonstrou a associação entre mixedema e psicose. Essa relação foi, em
seguida, referendada pelo Comitê da Sociedade Clínica de Londres em
1888, quando esta apresentou o relatório afirmando que 36% dos pacientes
com mixedema também tinham sintomas de insanidade. Em 1949, Asher
descreveu a associação entre hipotireoidismo e insanidade em 14 casos
clínicos, denominando-os de “loucura mixedematosa”. Pioneiramente,
alertou que o quadro melancólico, na vigência de hipotireoidismo, pode ser
revertido com a utilização corretiva dos hormônios da tireoide (HT). A
observação encorajou os clínicos a experimentarem a eficácia desses
hormônios no tratamento da depressão. (Apud, BAHLSA; CARVALHO,
2004, p. 42)

Os autores referem que “em pacientes com doenças endócrinas, tem sido
comumente encontrada alta prevalência de transtornos do humor em geral e, em
particular, de depressão maior (DM), fato que deu origem à ciência da
psiconeuroendocrinologia.” (ESPOSITO; PRANGE; GOLDEN, 1997 apud BAHLSA;
CARVALHO, 2004, p. 42).
De acordo com Boswell et al (1997) apud Bahlsa; Carvalho (2004, p. 42) “a
prevalência de sintomas depressivos no hipotireoidismo é de aproximadamente 50%
e no hipertireoidismo alcança até 28% dos casos.
A depressão clínica ocorre em mais de 40% das pessoas portadoras de
hipotireoidismo. (LEARE; McGREGOR; O’KEANE) Em populações psiquiátricas
(TARGUM; GREENBERG, 1984), a taxa de hipotireoidismo clínico varia entre 0,5 a
8%. Já nos pacientes diagnosticados primariamente com DM raramente encontra-se
o quadro de hipotireoidismo franco. Todavia, nos casos de depressão refratária, a
taxa dessa endocrinopatia (HOWLAND, 1993) alcança mais de 50%. (Apud
BAHLSA; CARVALHO, 2004, p. 42)
Os autores Bahlsa; Carvalho (2004, p. 42) esclarecem que a relação entre os
transtornos de humor e anormalidades no eixo hipotálamo-hipófise-tireoide (HHT)
pode ser estudada de três maneiras: 1) pela avaliação de testes funcionais da
tireoide em pacientes com transtorno primário de humor; 2) pelo efeito dos
tratamentos antidepressivos nos testes funcionais da tireoide e 3) pelo uso de
hormônios tireoidianos no tratamento do transtorno primário do humor.
Tiroxina (T4) O T4 plasmático, total e livre, tem sido encontrado como
normal ou aumentado em pacientes deprimidos. Aproximadamente, 20% a
30% têm níveis acima do limite normal. Mesmo dentro da faixa normal, as
taxas de T4 tendem a diminuir assim que remite a depressão.2,9 Esposito
et al1 postulam que os níveis elevados de T4 são um indicador favorável de
resposta antidepressiva. (Apud BAHLSA; CARVALHO, 2004, p. 42)
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Segundo o autor Angerami (2012), em relação à condição psicossomática
destaca-se a interação mente e corpo. De modo geral, a crença é que fatores
psicológicos têm papel fundamental no desenvolvimento de todas as doenças.
Estudiosos discutem se o papel está no início, progresso, agravamento ou
exacerbação de uma doença ou na predisposição à esta, mas isto difere de uma
doença para outra.
A nossa história nos fornece a tonalidade emocional, assim como o modo
como reagimos sociopsicossomaticamente com o meio e como nos
relacionamos com o nosso mundo interno. Todas as nossas reações
psiconeuroendócrino-imunológicas ocorrem antes de podermos falar e
continuarão existindo por toda a vida. Portanto, os estados ansiosos, de
estresse, de depressão, de falta de identidade e de cisão entre o real e o
imaginário afetam o nosso estado clínico geral. (ANGERAMI, 2012, p. 160).

A psicologia psicossomática pode ser percebida como um ponto de vista da
medicina, cuja intenção é de abranger a doença como um manifesto do corpo como
um todo. Dentro dessa visão, o caráter psicossomático transcende a noção de uma
etiologia especifica e articula-se com todas as dimensões dos seres humanos:
psicológica, cultural, social, moral, física entre outras. (CARERO, 2019).
De acordo com a autora Almeida (2019) do Instituto Inclusão do Brasil, as
pessoas com sintomas psicossomáticos não tem compreensão de que o surgimento
dos seus problemas é basicamente psicológico, e então buscam o auxílio médico
exigindo que os mesmos, façam exames e tratamentos diversos. Após ter sido
resolvido que a alteração é de origem psicológica, a diferença que existe em relação
com as outras doenças, determina-se segundo a quantia de sintomas e a extensão
destas. O modo como o paciente relata os sintomas de forma dramática, também
pode contribuir para o diagnóstico médico.
Ballone (2003) apud Vainboim (2005) comenta que os transtornos
psiquiátricos têm sido catalogados com as alterações da tireoide. Segundo o autor,
não se sabe explicar se é a tireoide que interfere no psiquismo ou se é o contrário.
Mas o fato é que o tratamento psiquiátrico melhora a função da tireoide alterada e
vice-versa. Associar os antidepressivos é excelente com o hormônio tireoidiano.
Baseado no texto do mesmo autor Ballone (2003) apud VAINBOIM (2005) no
que diz respeito às alterações psíquicas no hipertireoidismo:
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Ballone (2003) refere a presença de um quadro depressivo acompanhada
de alto grau de ansiedade. Frequentemente, os pacientes queixam-se de
fadiga associada à insônia. Alguns transtornos psicóticos, de aspecto
confusional e delirante, sobretudo, se manifestam em casos de fortes crises
agudas, ou de fases muito avançadas de hipertireoidismo. Há também o
hipertireoidismo apático, que normalmente afeta as pessoas idosas,
caracterizado pela depressão, apatia e perda de peso. (BALLONE, 2003
apud VAINBOIM, 2005, p. 1)

A insônia e a ansiedade têm relação com os sintomas de hipertireoidismo, e a
depressão é mais frequente em pessoas que possuem níveis de hormônios
tireoidianos abaixo do normal – ou seja, hipotireoidismo. (PIMENTA, 2019).
Prejuízos cognitivos são similares nos dois tipos de distúrbios da tireoide.
Memória deficiente, dificuldade de raciocínio objetivo, capacidade de concentração
comprometida são alguns exemplos. (PIMENTA, 2019, p.1).
A relação entre os hormônios tireoidianos, sexuais e o metabolismo ósseo já
foi estudada no hipertireoidismo. Há muitos relatos que o hipertireoidismo quando
relacionado com à menopausa acaba aumentando o risco de uma osteoporose,
porque este potencializa a diminuição da massa óssea desencadeada pela
deficiência dos esteroides sexuais. (RIBEIRO et al 2003).
Além das ações do T3 sobre o desenvolvimento do SNC, muito se entende
que ele atua de forma importante no SNC na vida adulta, o que promove o aumento
geral do nível de alerta, e por consequência em maior atenção e melhora no
processo de aprendizagem e memória. Esses resultados procedem da sua ação
estimulante sobre o sistema ativador reticular ascendente (SARA), que é uma rede
de neurônios que surge da formação reticular do tronco encefálico em direção ao
córtex cerebral, bem como do aumento do tônus simpático.
Segundo os autores Martins et al (2016):
No hipertireoidismo tais ações podem levar a insônia e até mesmo à
alucinação. Já no hipotireoidismo, o comprometimento da atividade do
SARA resulta em redução da atenção e do aprendizado, bem como em
sonolência. Contudo, há relatos de distúrbios cognitivos tanto em casos de
hipo quanto hipertireoidismo, e o aumento do risco para desenvolvimento de
demência tem sido associado tanto ao hiper quanto ao hipotireoidismo
subclínico. Alguns autores, contudo, sugerem que os distúrbios da cognição
decorrem das alterações cardiovasculares ou do metabolismo da glicose no
cérebro induzidos pelas disfunções tireoidianas. Um estudo recente aponta
efeitos positivos dos hormônios tireoidianos na remielinização de neurônios
comprometidos pela esclerose múltipla, efeito que se daria pelo aumento da
transcrição gênica de células precursoras de oligodendrócitos. (MARTINS et
al, 2016, p. 175).
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Os resultados do T3 sobre o sistema respiratório refletem as alterações na
pressão parcial dos gases na circulação do sangue, em decorrência dos seus efeitos
sobre o metabolismo. Sendo assim, o aumento da taxa metabólica que ocorre no
hipertireoidismo aumenta o consumo de oxigênio e produção de gás carbônico,
provocando a queda da pressão parcial de oxigênio e aumento da pressão parcial
de gás carbônico no plasma sanguíneo. Tais mudanças são detectadas pelos
quimiorreceptores que promovem uma respiração muito rápida, causando este
desequilíbrio entre os referidos gases presentes no organismo. (MARTINS et al,
2016).
É importante salientar, que pessoas acima dos 60 anos, tem maior
predisposição a ter um risco maior de fibrilação, arritmia cardíaca e infarto, por conta
da aceleração do metabolismo que aumenta a necessidade de oxigênio, o que
acaba sobrecarregando o coração. (BRONSTEIN, 2015 apud VARELLA, 2015, p. 1).
A depressão é um transtorno psiquiátrico bastante comum na população em
geral. Alguns especialistas apontam fatores envolvendo genética, mudanças
corporais, genética, mudanças cerebrais que desempenham papel importante no
desenvolvimento desta doença. Apresenta-se normalmente com alterações do
humor, cognitivas, físicas e do comportamento, (INVESTIMENTOS E NOTÍCIAS,
2015).
O hipotireoidismo acomete de 10 a 15% dos indivíduos com depressão. O
hipotireoidismo casa retardo generalizado da função corporal inclusive da
função cerebral. O hipotireoidismo também lesa as células cerebrais
produtoras de serotonina, uma molécula bioquímica, que em níveis baixos,
está associada à depressão. Níveis de serotonina reduzidos produzem
humor negativo, pessimismo, sentimentos de inadequação e ruína, além de
incapacidade de desfrutar do prazer.(ISAACZ, 2015, p. 51)

Explica Isaacs (2015, p. 51) que “a depressão é um dos diagnósticos
equivocados mais frequentes do hipotireoidismo. Atualmente é fácil culpar a
depressão por muitas coisas.”
O autor coloca que mesmo sendo relevante “investigar tanto as raízes
fisiológicas quanto as raízes psicológicas da depressão”, muitos médicos não
investigam a condição fisiológica, e o “hipotireoidismo pode ser um dos indicadores
da depressão.”
O hipotireoidismo está associado ao esquecimento, incapacidade de se
concentrar e diminuição da função intelectual, capacidade de fala, energia,
libido e motivação. O hipotireoidismo leve causa esquecimento e dificuldade
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de concentração. O hipotireoidismo mais sério causa problemas que podem
ser confundidos com a doença de Alzheimer, sobretudo em pessoas com
idade avançada. (ISAACZ, 2015, p. 51)

Sobre o impacto do Hipotireoidismo e do Hipertireoidismo na qualidade de
vida das pessoas que possuem um desses distúrbios, uma das principais
consequências dos distúrbios da tireoide é a redução da tolerância aos esforços
físicos por conta das suas consequências envolvendo o sistema cardiovascular e
muscular. Isso acaba por afetar inteiramente a capacidade do paciente de realizar
tarefas na sua vida diária, tendo impacto na sua qualidade de vida. (GONÇALVES et
al,2006).
No hipotireoidismo há uma formação de dióxido de carbono, intensificando
todos os organismos que aumentam a frequência e a profundidade da respiração. O
hipertireoidismo é associado a uma fraqueza muscular generalizada que é parte da
manifestação clinica inicial de cerca de 80% dos pacientes, e que acaba por
comprometer as tarefas cotidianas desse paciente e também a qualidade de vida.
(ISOLAN-CURY, 2007).
Segundo Isaacz (2015, p. 55-60), o teste de TSH, é o mais indicado e
utilizado na clínica médica para diagnóstico de hipotireoidismo, devido à sua
sensibilidade que supera outros tipos de teste. “Os níveis de TSH começam a subir
antes da queda dos níveis de hormônio da tireoide. Desta forma este teste é mais
eficiente como indicador de disfunção tireoidiana em fase inicial.”
Além do teste de TSH, é possível realizar o “ultrassom da tireoide”, e o “[...]
teste de estimulação com TRH hormônio liberador de tireotropina” o qual “mede a
capacidade da glândula hipófise de responder a uma injeção de TRH”; outro teste é
o “T3 reverso, que mede os níveis de um hormônio inativo produzido quando T4 é
processado de modo inadequado.” Além desses é possível realizar o “teste de
saliva” e da “temperatura corporal basal”, porém estes dois últimos não são
confiáveis. (ISAACZ, 2015, p. 55-60),
Sobre o tratamento farmacológico, “remédios como Propiltiouracil, Propilracil,
Metimazol ou Tapazol são usados no tratamento do Hipertireoidismo, pois são
responsáveis por inibir a produção dos hormônios da tireoide, ajudando assim a
estabilizar estes hormônios na corrente sanguínea.” (BRONSTEIN apud VARELLA,
2019, p.10). Em relação ao hipotireoidismo o tratamento é realizado através do
medicamento levotiroxina, encontrado no comércio sob diversas marcas.
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2.7O PSICÓLOGO DIANTE DOS SINTOMAS PSICOEMOCIONAIS
Os problemas orgânicos não podem ser tratados pelo psicólogo, como no
caso dos hipo e hipertireoidismo, mas sim os sintomas psicológicos decorrentes
desses distúrbios, como é o caso da depressão e da ansiedade. Neste sentido,
“muitos estudos comprovam que a psicoterapia é o tratamento mais adequado para
essas condições, e pode ser combinado, em alguns casos, com medicação prescrita
por médicos.” (PALU, 2018, p. 1)
Em relação à ansiedade, o psicólogo pode auxiliar na tomada de consciência,
ensinando técnicas de controle, encorajando novos comportamentos, incentivando o
enfrentamento das situações e auxiliando o paciente na compreensão mais ampla
sobre o significado dos sintomas. (PALU, 2018)
Em relação ao tratamento para os sintomas depressivos, “o papel é encontrar
meios de ajudar o paciente a se sentir melhor, orientando-o a buscar alternativas
para amenizar o sentimento de dor, tristeza, pessimismo, desânimo e muitas outras
caraterísticas que permeiam a doença.” (MARQUES, 2018, p. 1)
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3 METODOLOGIA
A elaboração da pesquisa seguirá os requisitos da Instituição Acadêmica, no
caso da UNIARP-Universidade do Alto Vale Rio do Peixe assim como do curso de
Psicologia, obedecendo aos parâmetros e princípios éticos exigidos. Os métodos e
critérios da pesquisa serão apresentados no decorrer do texto: tipo de pesquisa,
delimitação do universo e população, procedimentos e análise dos dados.
3.1 TIPO DE PESQUISA
O tipo de pesquisa desenvolvido foi o bibliográfico, cuja natureza teve
caráter descritivo e qualitativo, visando descrever e analisar os fenômenos e
aspectos empíricos sob a fundamentação dos referenciais teóricos, o que foi
possível através da exploração de livros e de artigos científicos publicados em
revistas científicas; as consultas incluíram materiais bibliográficos elaborados por
pesquisadores ou profissionais que tratam sobre o assunto distúrbios da tireoide e
seus impactos na vida do indivíduo, e que se encontram disponibilizados na internet,
em meios eletrônicos. Conforme refere Gil (2010), sobre a pesquisa bibliográfica:
É elaborada com base em material já publicado. Tradicionalmente, esta
modalidade de pesquisa inclui material impresso, como livros, revistas,
jornais, teses, dissertações e anais de eventos científicos. Todavia, em
virtude da disseminação de novos formatos de informação, estas pesquisas
passaram a incluir outros tipos de fontes, como, fitas magnéticas, CDs, bem
como material disponibilizado pela Internet.

Em relação ao caráter descritivo da pesquisa, Oliveira apud Fischer (2001,
p. 8) explica que o estudo descritivo envolve a correspondência entre variáveis
fundamentais para as diversas ciências sociais, e permite ao pesquisador uma
melhor compreensão sobre o comportamento de vários fatores e elementos que
influenciam determinado fenômeno.
Segundo Santos e Candeloro (2006) a pesquisa de natureza qualitativa
permite ao acadêmico levantar dados subjetivos e outros níveis de consciência da
população alvo, ou seja, informações relevantes acerca do universo a ser
investigado, que leve em consideração a ideia de processo, de visão sistêmica, de
significações e de contexto cultural.
O universo ou população de uma pesquisa depende do assunto a ser
investigado, e a amostra, porção ou parcela do universo, que realmente

46

será submetida à verificação, é obtida ou determinada por uma técnica
especifica de amostragem (MARCONI E LAKATOS, 2011, p. 27).

Andrade (2006), explica que o universo é constituído por todos os elementos
de uma classe, ou toda a população. Como é praticamente impossível estudar uma
população inteira, ou todo o universo dos elementos, escolhe-se determinada
quantidade de elementos para objeto de estudo. Os sujeitos, ou elementos de
investigação compreendem a amostra da população ou do universo.
O método qualitativo de pesquisa se distingue em muito do método
quantitativo. Segundo Perdigão (2012) a pesquisa quantitativa fornece informações
numéricas que são analisadas com a utilização da estatística, conforme os números
e porcentagens levantados por meio de amostras da população. O método
quantitativo devolve à população os resultados normalmente obtidos a partir de um
questionário aplicado à população de respondentes, no caso, a amostra. Os
resultados da amostra são representativos de uma determinada população.
3.2 PROCEDIMENTOS
Para este trabalho, como supracitado, a pesquisa utilizou o método
bibliográfico e descritivo, portanto não foram realizadas entrevistas com grupos de
pessoas, por não se tratar de pesquisa de campo. Neste sentido, a pesquisa se
restringiu ao universo das mulheres que se prostituem, sem delimitação de
amostragem.
A pesquisa foi realizada no período de setembro a novembro (segundo
semestre) do ano dois mil e dezenove (2019), através do curso de Psicologia,
ministrado pela UNIARP - Universidade Alto Vale do Rio do Peixe, tendo como
orientadora de conteúdo a professora Neuzeli Aparecida da Silva e como
orientadora metodológica a Sônia de Fatima Gonçalves.
Os recursos materiais de consumo utilizados durante a pesquisa foram:
resma de papel, canetas, lápis, borrachas, cartuchos para impressora, pen drive,
CDs, e os materiais permanentes foram computador e impressora, estes financiados
com recurso próprio.
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Parte do material bibliográfico estava disponível na biblioteca universitária,
mas devido à insuficiência de livros que contivessem conteúdo mais especifico sobre
o tema prostituição, houve a necessidade de busca de referenciais na internet, bem
como a compra de alguns livros para atender à necessidade acadêmica.
Após a etapa de investigação com base no referencial teórico, o próximo
passo contemplou a análise minuciosa e reflexiva das informações obtidas e
discussão dos resultados.

48

4 ANÁLISE DOS RESULTADOS
Utilizou-se de pesquisa bibliográfica para embasar este estudo, com
caráter descritivo e qualitativo. Segundo Gil (2010) se elabora este tipo de pesquisa
através de material impresso como livros, revistas, bem como conteúdo disponível
na internet, que se tornou um novo meio seguro de informação.
As informações colhidas favoreceram a obtenção de novos conhecimentos a
respeito do tema, e irão corroborar na conclusão de ideias.
O assunto abordado foi a tireoide e os seus distúrbios, e como isso influi na
saúde mental do indivíduo, bem como em sua qualidade de vida. As doenças da
tireoide são distúrbios que acarretam alterações hormonais no sangue, e são
chamadas de doenças endócrinas. Os hormônios produzidos pela tireoide têm papel
importante no organismo como regulação de batimentos cardíacos, utilização de
glicose no sangue, regulação do metabolismo. Os distúrbios podem surgir desde o
nascimento até a fase adulta.
A tireoide está envolvida em questões emocionais devido ao envolvimento do
Hipotálamo diante das emoções, pois é através do hipotálamo que ocorre as
alterações na secreção do TRH. Por exemplo, na fase de alarme do estresse é
comum o hipertireoidismo e no esgotamento o hipotireoidismo, apesar de que essas
alterações podem acontecer o inverso. É curioso em relação à tireoide, a sintonia
entre a glândula e as emoções; os estados emocionais mais decisivos e o estresse
induz para a alteração da tireoide, contudo, as alterações da tireoide também levam
à

alterações emocionais, fechando assim

um círculo

vicioso

(BALLONE,

2007).Como mencionado acima, a ligação entre emoções e a tireoide é decisiva na
maneira com que influencia a saúde mental do indivíduo, e em como ele vivencia a
questão hormonal das emoções, sendo os distúrbios na tireoide fatores que atuam
diretamente nesta questão e vice-versa.
Os distúrbios encontrados na tireoide são o hipotireoidismo, que é produção
insuficiente de hormônios, fazendo o organismo ficar desacelerado, e o
hipertireoidismo que é o exagero na produção de hormônios, onde o organismo fica
acelerado. O indivíduo que sofre de uma destes distúrbios pode apresentar sintomas
como, insônia, agitação, ansiedade, batimentos cardíacos acelerado, evacuação
diversas vezes ao dia, palpitação, emagrecimento e intolerância ao calor. A insônia e
a ansiedade têm relação com os sintomas de hipertireoidismo, e a depressão é mais
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frequente em pessoas que possuem níveis de hormônios tireoidianos abaixo do
normal – ou seja, hipotireoidismo (PIMENTA, 2019).
No hipertireoidismo tais ações podem levar a insônia e até mesmo à
alucinação. Já no hipotireoidismo, o comprometimento da atividade do
SARA resulta em redução da atenção e do aprendizado, bem como em
sonolência. Contudo, há relatos de distúrbios cognitivos tanto em casos de
hipo quanto hipertireoidismo, e o aumento do risco para desenvolvimento de
demência tem sido associado tanto ao hiper quanto ao hipotireoidismo
subclínico. Alguns autores, contudo, sugerem que os distúrbios da cognição
decorrem das alterações cardiovasculares ou do metabolismo da glicose no
cérebro induzidos pelas disfunções tireoidianas. Um estudo recente aponta
efeitos positivos dos hormônios tireoidianos na remielinização de neurônios
comprometidos pela esclerose múltipla, efeito que se daria pelo aumento da
transcrição gênica de células precursoras de oligodendrócitos (MARTINS et
al., 2016, p.175).

Portanto, é observável que há uma influência nítida entre os distúrbios e os
transtornos psiquiátricos, mas não uma confirmação concreta de qual deles tenha
maior poder de ação sobre o outro. Porém o que importa nesta questão é que
normalmente o uso de antidepressivas irá colaborar na melhora da função da
tireoide e no alívio dos sintomas psicológicos experienciados pelo paciente, que por
muitas vezes acreditar estar apenas com problemas em sua saúde mental.
Além dos sintomas psicológicos encontrados, problemas na tireoide implicam
de maneira incisiva na qualidade de vida do indivíduo por conta dos sintomas físicos
presentes, acarretado pela redução de tolerância a esforços físicos que envolvem o
sistema cardiovascular e muscular, o que acaba por impactar no cotidiano da
pessoa.
Sintomas decorrentes do hipotireoidismo ocorrem porque há uma formação
de dióxido de carbono, intensificando todos os organismos que aumentam a
frequência e a profundidade da respiração. Já o hipertireoidismo é associado a uma
fraqueza muscular generalizada que é parte da manifestação clinica inicial de cerca
de 80% dos pacientes, e que acaba acometendo de maneira significativa as tarefas
diárias do paciente (ISOLAN-CURY 2007).
Com esta pesquisa puderam ser observadas as mazelas vivenciadas pelas
pessoas que possuem algum distúrbio da tireoide e como esta condição afeta em
sua vida, tanto no aspecto psicológico quanto na sua qualidade de vida. Pois além
de apresentarem os sintomas das doenças como surgimento de cistos, oftalmopatia
e até câncer, há as implicações psicológicas e físicas como citadas acima. É
possível ter uma vida equilibradas convivendo com qualquer distúrbio na tireoide,
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desde de haja o acompanhamento com os devidos profissionais capacitados para
cada dificuldade apresentada por este quadro.
Os sintomas orgânicos da tireoide são tratados pela especialidade médica, no
caso pelo endocrinologista. Contudo, o hipotireoidismo e o hipertireoidismo, acabam
alterando o estado emocional das pessoas e causando prejuízos em várias áreas.
Os problemas da tireoide nesse caso são primários e os sintomas psicológicos
secundários, em virtude de surgirem a partir desses distúrbios endócrinos, pela
alteração dos hormônios relacionados à tireoide.
Muitas são as queixas das pessoas que possuem essas disfunções
hormonais, porque os sintomas são inúmeros, como relacionados na parte de
referencial teórico, inclusive os sintomas psicológicos.
Conforme descrito no referencial teórico, quadros emocionais decorrentes das
situações de estresse exacerbado (situacional ou contínuo) podem desencadear
alterações hormonais, incluindo os hormônios da tireoide, alterando as defesas do
organismo e os neurotransmissores que equilibram as funções mentais.
Não raro os casos, as pessoas com esses distúrbios se sentem
incompreendidas pelos indivíduos com quem convivem, porque funcionam de uma
forma mais lenta que os demais, sentem intenso cansaço físico e mental, sofrem
intensamente devido às alterações de suas funções mentais, como por exemplo,
rebaixamento da consciência, da afetividade, alteração do pensamento, e da
memória com esquecimentos constantes, sintomas demenciais e ansiedade devido
aos sintomas cardíacos, como palpitação, o que faz com que os indivíduos que não
receberam o diagnóstico médico, confundam os sintomas, acreditando que estão
intensamente estressados ou com sérios problemas cardíacos, com depressão ou
ansiedade, o que realmente pode ocorrer devido aos referidos distúrbios.
Os sintomas físicos e psicológicos acabam desmotivando as pessoas que
possuem a doença, alterando a volição, ou seja, a vontade, a iniciativa, o
pragmatismo, enfim, sua expertise para realizar suas atividades, e se sentem
desencorajadas para trabalhar, estudar e desenvolver novos projetos.
Devido aos sintomas psicológicos, analisou-se a importância da intervenção
do psicólogo, primeiramente no sentido de encaminhar o paciente que não sabe a
causa de seus sintomas, para o atendimento médico, a fim de descartar causas
orgânicas relacionadas às suas queixas, para então tratar o que é de sua
competência, ou seja, os sintomas psicológicos, pois em muitas situações, as
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causas dos sintomas psicológicos são orgânicos, como é caso do hipo e do
hipertireoidismo.
O psicólogo poderá auxiliar o paciente a reorganizar sua dinâmica de vida, a
reconhecer as situações geradoras de estresse que possam desencadear ou
potencializar os sintomas tireoidianos, orientando-o ao controle da ansiedade e a
lidar de forma assertiva com situações estressantes.
Em

relação

ao

atendimento

psicológico,

como

aconselhamento

e

psicoterapia, não foi identificado um trabalho direcionado aos pacientes que
possuem distúrbios da tireoide, pois nota-se que a visão em geral sobre o problema
está voltado à questão orgânica, assim como o tratamento, embora os
medicamentos psiquiátricos melhorem sintomas psicológicos. Mas, sobre o
tratamento psicoterapêutico parece não haver correspondência ao sintomas
psicológicos desencadeados exclusivamente por estes distúrbios. Então, os
pacientes com a doença, não tem seus sintomas psicológicos sendo tratados pelo
psicólogo, nem mesmo na forma preventiva.
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CONCLUSÃO

Este trabalho de conclusão de curso é resultado de uma pesquisa sobre o
tema “distúrbios da tireoide: impacto na saúde mental e na qualidade de vida”, onde
buscou-se intensamente respostas para a questão norteadora: quais os prejuízos
que os distúrbios da tireoide, especialmente o hipotireoidismo e o hipertireoidismo,
causam para a saúde orgânica e psicológica, e para a qualidade de vida dos
indivíduos afetados?
O objetivo geral da pesquisa foi investigar a repercussão dos distúrbios da
tireoide na saúde orgânica e mental dos indivíduos, interferindo em aspectos
psicológicos e na qualidade de vida, para compreender a conduta psicoterapêutica
adequada nesses casos. Neste caso, os resultados da pesquisa foram positivos,
pois tanto o objetivo geral como os específicos foram satisfeitos.
Foram identificados e registrados vários sintomas orgânicos e psicológicos
desencadeados a partir do hipotireoidismo e do hipertireoidismo. Os sintomas
psicológicos incluem depressão, ansiedade, esquecimento (demência), sentimento
de menos valia e de incompetência para realizar as tarefas mais complexas que
exigem raciocínio e agilidade mental, inclusive para a realização de tarefas do dia a
dia existe dificuldade devido à sensação intensa de cansaço físico.
Observou-se que muitas pessoas são incompreendidas por exibir um
comportamento mais lento que os demais indivíduos, e se sentem incomodadas pelo
seu metabolismo ser mais lento e causar ganho de peso ou perda de peso,
sonolência, e outros sintomas, e além disso, tem sua qualidade de vida alterada em
função de prejuízos em várias áreas devido aos sintomas.
O estudo oportunizou a reflexão sobre a importância da intervenção
dopsicólogo, podendo auxiliar as pessoas que possuem hipotireoidismo e
hipertireoidismo, devido às dificuldades de lidar com as situações geradoras de
estresse, e devido ao sintomas depressivos e de ansiedade.
Devido aos sintomas psicológicos, contatou-se a importância da intervenção
do psicólogo, primeiramente encaminhando o paciente que não sabe a causa de
seus sintomas, para atendimento médico e exames laboratoriais a fim de descartar a
causa orgânica para tratar o que é de sua competência, ou seja, os sintomas
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psicológicos, pois em muitas situações, as causas dos sintomas psicológicos são
orgânicos, como é caso do hipo e do hipertireoidismo.
Sobre a metodologia adotada para a pesquisa, a investigação se deu por
meios bibliográficos, onde foram consultados livros, artigos científicos e material
disponibilizado em páginas da web, zelando-se pela confiabilidade das informações,
as quais foram registradas de forma descritiva e qualitativa.
No aspecto pessoal, a realização da pesquisa foi um desafio, devido ao curto
período (de julho a novembro) em meio a diversas atividades pessoais, acadêmicas
e laborativas) e devido à escassez de material cientifico e psicológico nesta área
referente aos distúrbios da tireoide, principalmente sobre os sintomas psicológicos,
ou seja, sobre os prejuízos que os sintomas emocionais ocasionam em várias áreas
da vida da pessoa e sobre a intervenção do psicólogo em relação ao atendimento e
psicoterapia direcionada às pessoas que sofrem com as consequências psicológicas
devidas aos distúrbios da tireoide.
Identificou-se a relevância acadêmica da pesquisa, a qual gerou aprendizado
e irá contribuir para a atuação profissional, onde será possível auxiliar pessoas que
sofrem com os sintomas psicológicos dos distúrbios da tireoide. Da mesma forma,
constatou-se relevância a científica devido à metodologia utilizada, a qual permitiu a
produção de um novo conhecimento, e a relevância a sua relevância social, pois
muitas pessoas que possuem os distúrbios de hipo ou hipertireoidismo poderão ser
beneficiadas com informações e orientações contidas neste estudo.
Concluiu-se que o sofrimento físico e psicológico relacionado aos distúrbios
supracitados pode influenciar de maneira negativa na vida de uma pessoa,
interferindo inclusive em sua rotina diária e em seu bem estar.
Ademais, a recomenda-se à população acadêmica novas pesquisas sobre o
assunto, bibliográficas e a campo, uma vez que são escassas as informações no
que se refere às questões emocionais do indivíduo afetado pelas disfunções
endócrinas, e sobre a atuação do psicólogo para com pacientes com os referidos
distúrbios, em relação aos sintomas psicológicos.
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