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O QUE É O INDATIR? 

 
O Indatir - Instituto da Tiróide é uma instituição sem fins 

lucrativos, fundada em dezembro de 2001 em São Paulo, 
reunindo especialistas do Brasil em problemas ligados à 
tiróide. Recentemente filiado ao Thyroid Federation 
International, o Indatir tem como objetivo principal 

disseminar informações confiáveis e acessíveis ao grande 
público sobre a tiróide e os problemas de saúde a ela 
relacionados. 
 
Paralelamente, o instituto busca trazer notícias recentes em 
pesquisa médica na área, pois entende que assuntos 
correlatos são de interesse público. Também são 
atribuições do Indatir contribuir para o desenvolvimento das 

ciências médicas nas áreas de pesquisa e assistência 
médica, clínica e cirurgia da tiróide. 
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HIPOTIROIDISMO 

 

O QUE É HIPOTIROIDISMO? 

 

Hipotiroidismo é a condição em que a quantidade de 

hormônios produzidos pela tiróide, em nosso organismo, 

está abaixo do normal. Uma em cada 10 mulheres com 

mais de 65 anos apresenta sinais leves de hipotiroidismo. A 

diminuição da quantidade de hormônios pode ocorrer 

devido a uma doença tiroidiana congénita, após uma 

inflamação da tiróide, cirurgia de tiróide, tratamento da 

tiróide com iodo radioativo, após tratamento 

medicamentoso do hipertiroidismo ou por deficiência de 

iodo na dieta. 

 

Normalmente, as pessoas com hipotiroidismo leve não 

apresentam sintomas. Entretanto, alguns referem uma 

sensação de conforto ou de bem estar após tratamento com 

hormônio tiroidiano. Estudos realizados em pacientes com 

hipotiroidismo leve mostraram que muitos deles apresentam 

hipotiroidismo mais severo no futuro. 

 

No Brasil, o hipotiroidismo é causado principalmente por 

uma inflamação da tiróide, chamada Tiroidite de Hashimoto. 

 

Esta doença autoimune faz com que o próprio corpo ataque 

a sua tiróide. O exame em familiares pode revelar 

indivíduos com doença tiroidiana, pois essas doenças 

tendem a ser hereditárias. 



HIPOTIROIDISMO E O IDOSO 

 

É muito comum a mulher, após 60 anos, desenvolver 

hipotiroidismo. Os idosos, homens ou mulheres, são 

vulneráveis à diminuição da função tireoidiana, portanto, é 

importante o exame anual para determinação do nível do 

TSH após os 60 anos. Alguns dos sinais ou sintomas 

comuns aos idosos, como cansaço, queda do cabelo, pele 

seca, constipação e perda da memória podem ser curáveis 

se forem relacionadas ao hipotiroidismo. Pessoas que 

trataram hipertirodismo quando jovens, apresentam maior 

chance de apresentar hipotiroidismo no futuro.  

 

 

TIROIDITE PÓS-PARTO 

 

Aproximadamente 5% das mulheres após o parto 

apresentam a tireoidite pós-parto e algumas delas podem 

evoluir para o hipotiroidismo. Muitos sintomas atribuídos ao 

período de depressão pós-parto pode ser consequência do 

hipotiroidismo. 

 

QUAIS SÃO OS SINTOMAS DO HIPOTIROIDISMO?  

 

Pessoas com hipotiroidismo leve não costumam apresentar 

sintomas nítidos ou os mesmos podem aparecer muito 

lentamente. Com a piora do hipotiroidismo, as pessoas 

começam a sentir-se mais lentas, deprimidas, com frio, 

cansadas e perdem o interesse pelas atividades diárias. 



Outros sintomas incluem pele seca, perda do brilho do 

cabeio, constipação, fraqueza muscular e aumento do fluxo 

menstrual. 

 

 

COMO É FEITO O DIAGNÓSTICO? 

 

Como qualquer outra doença, é importante que você 

perceba precocemente os sintomas do hipotiroidismo. 

Entretanto, somente o médico pode afirmar com segurança 

se você tem a doença. O seu médico pode examinar a sua 

história e exame físico, determinar a quantidade de 

hormônios da tiróide, o hormônio estimulador da tiróide 

(TSH) e os anti-corpos anti-tiróide no sangue. 

 

 

COMO É FEITO O TRATAMENTO DO HIPOTIROIDISMO? 

 

O hipotiroidismo é tratado com comprimidos contendo 

hormônio tireoidiano que a glândula não é mais capaz de 

produzir em quantidades suficientes. Desta forma, os 

sintomas do hipertiroidismo são corrigidos em alguns 

meses, sendo que o tratamento de reposição hormonal é 

necessário pelo resto da vida. No Brasil, existem vários 

fabricantes de hormônios tiroidianos. Alguns indivíduos 

podem se sentir melhor com uma marca do que com outra, 

portanto, é recomendável que se use sempre a mesma 

marca. Alguns pacientes tomam mais ou menos 

comprimidos que o recomendado, buscando agilizar a cura 



da doença, mas isso pode acarretar sinais ou sintomas de 

hipotiroidismo ou hipertiroidismo, com todas as suas 

consequências. Você deve tomar os comprimidos na 

dosagem exata que o seu médico recomendou. Durante 

a sua vida, você pode precisar de quantidades diferentes do 

hormônio. Visite o seu médico regularmente para ter 

certeza que tudo está sob controle. 

 

 

HIPOTIROIDISMO EM SITUAÇÕES ESPECIAIS 

 

A dose de hormônio tiroidiano deve ser aumentada durante 

a gravidez. 

 

Os idosos necessitam de menos hormônio, portanto, as 

doses devem ser ajustadas de acordo com a idade. Outra 

indicação para o uso do hormônio tiroidiano é a reposição 

nos pacientes tratados de câncer da tiróide. Nestes 

pacientes, a dose necessária de hormônio tiroidiano é maior 

para diminuir ao máximo a concentração sanguínea do 

TSH. 

 

Este hormônio pode estimular o crescimento e a 

disseminação do câncer da tiróide. Para se manter sempre 

o TSH baixo é necessário repetir frequentemente os 

exames de sangue. 

 

 

  



FALTA OU EXCESSO DE HORMÔNIO DURANTE O 

TRATAMENTO DE REPOSIÇÃO 

 

Se você estiver se tratando de uma doença que necessite a 

reposição hormonal e se você não estiver repondo 

adequadamente, os sintomas como cansaço, lentidão, 

sonolência, frio exagerado, dores musculares poderão 

surgir. Além disso, o seu nível do colesterol pode estar 

aumentado, aumentando o risco de obstrução das artérias. 

 

Se você estiver consumindo uma quantidade excessiva do 

hormônio tiroidiano, você poderá sentir nervosismo, 

palpitações, insónia e tremores. O excesso de hormônio 

tiroidiano pode levar também a uma grande perda de cálcio 

do osso, aumentando o risco de fratura no futuro. 
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