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Terapêutica da Doença de Graves (DG) com 10 mCi de 131I: experiência
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Introdução: O objetivo do presente estudo foi avaliar a taxa de eficácia de 10mCi de
131
I no tratamento de pacientes com DG e identificar potenciais fatores preditores
de cura.
Material e Métodos: Estudo retrospetivo de adultos com DG seguidos na consulta
de Endocrinologia, que realizaram uma primeira terapêutica com 10mCi de 131I
entre 2008 e 2015. Recorreu-se ao teste t de Student e ao teste de Mann-Whitney,
para comparar variáveis com distribuição paramétrica e não paramétrica,
respetivamente. Efetuou-se regressão logística para determinar quais os fatores
associados à cura. Valores de p≤0.05 foram considerados significativos.
Resultados: Foram identificados e consultados 147 processos. 81% eram mulheres
com idade média de 44.4±14.9anos. 99% tinham realizado anti-tiroideus (AT)
previamente, 42% combinados com levotiroxina. 92% apresentavam TRAbs
positivos, com valor mediano de 14.94U/L. Aos 6 meses pós terapêutica, 69%
apresentavam critérios de cura (69% hipotiroideus, 31% eutiroideus). Os doentes
sem critérios de cura apresentavam TRAbs mais altos ao diagnóstico (p=0.015), no
momento em que se decidiu terapêutica com 131I (p=0.042) e na primeira
observação pós terapêutica (1ªOPTx) (p=0.003). Apresentavam FT3 superior na
decisão de 131I (5.28pg/mLvs4.6pg/mL;p=0.011) e na 1ªOPTx (3.69pg/mL vs
2.75pg/mL,p=0.017); FT4 mais elevada na 1ªOPTx (1.42ng/dLvs0.98ng/dL,p=0.002);
e TSH inferior na 1ªOPTx (0.01uU/mL vs 0.95uU/mL,p<0.001). Não foram
encontradas diferenças significativas na taxa de cura entre pacientes tratados
previamente com AT vs AT+levotiroxina, com idade ao diagnóstico ≤40 vs >40 anos
ou entre géneros. Na análise de regressão logística multivariada nenhuma variável
se mostrou preditora de cura.
Discussão e conclusão: O tratamento com 10mCi de 131I foi efetivo no tratamento da
DG com taxa de remissão em percentagem semelhante à descrita na literatura. No
entanto, não se observaram associações entre fatores como género, idade, título de
TRABs, gravidade do hipertiroidismo ou terapêutica prévia e resposta ao 131I, não
sendo possível definir fatores preditores de resposta.
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Introdução: O iodo radioativo e a tiroidectomia representam as opções de
tratamento definitivo dos quadros de hipertiroidismo. A terapêutica com iodo
radioativo, em doentes seleccionados, aparenta ser uma opção custo-efectiva e
praticamente desprovida de efeitos secundários a curto prazo.
Objetivo: Avaliar a eficácia da terapêutica com iodo radioactivo na doença de
graves (DG), bócio multinodular tóxico (BMT) e nódulo autónomo tóxico (NT).
Material e métodos: Estudo retrospectivo com inclusão dos doentes submetidos a
terapêutica com iodo radioactivo no Centro Hospitalar do Porto entre Janeiro de
2013 e Março de 2017. Foi avaliada a função tiroideia nos 1º, 3º, 6º e 12º meses no
primeiro ano de tratamento, e posteriormente com uma periodicidade anual.
Foram excluídos os casos sem follow-up. Considerou-se ter havido eficácia
terapêutica quando o doente se apresentava em eutiroidismo ou hipotiroidismo.
Resultados: De um total de 142 doentes, foram incluídos 128. Incluiram-se 65 com
DG, sendo 81,5% do sexo feminino, com idade média 49 anos (min.18; máx. 80); 35
com NT, sendo 80% do sexo feminino, com idade média de 63 anos (min.35;
máx.93) e 28 com BMT, sendo 75% do sexo feminino, com idade média de 64 anos
(min.49; máx.82). A atividade média de radiofármaco administrada foi de 13,4 mCi
(min.10; máx. 20) na DG; 17,5 mCi (min.10; máx.20) no NT; e 16,0 mCi (min.12; máx.
20) no BMT. A eficácia terapêutica com uma administração de iodo radioativo foi
de 84,6% na DG; 97,1% no NT e 96,5% no BMT. Três doentes com DG recidivaram ao
6ºmês e 4 mantiveram hipertiroidismo residual. Apenas 4 doentes com DG foram
submetidos a uma segunda terapêutica com o radiofármaco com uma actividade
média de 13,75 mCi (min. 10; máx.:15). Os 4 ficaram posteriormente em
hipotiroidismo.
Conclusão: O nosso estudo, à semelhança de estudos prévios, demonstrou que a
terapêutica com iodo radioactivo na DG, no NT e no BMN é eficaz.

Iodo-131 na redução da massa de parênquima tiroideu
hiperfuncionante: comparação entre doença difusa e nodular
Mauro Monteiro1, Miguel Melo2, Gracinda Costa1, Francisco Carrilho2, João Pedroso
Lima1
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Introdução: O iodo-131, administrado sob a forma de [ 131I]NaI, é uma das opções
disponíveis no tratamento do hipertiroidismo, seja este secundário à Doença de
Graves(DG), ao bócio-multinodular-tóxico(BMNT) ou ao nódulo-autónomo(NA). À
redução da produção hormonal, está associado o benefício adicional da redução da
massa de parênquima tiroideu funcionante(MPTF).
Objectivo: Comparar, retrospetivamente, o impacto do [ 131I]NaI na redução relativa
da MPTF, entre a DG e a patologia nodular (BMNT+NA), no subgrupo de doentes
que necessitaram de tratamentos adicionais de [131I]NaI.
Materiais e métodos: Selecionaram-se todos os doentes submetidos a dois ou mais
tratamentos com [131I]NaI por hipertiroidismo, entre junho/2004 e março/2018.
Para cada doente recolheram-se dados demográficos, a etiologia do
hipertiroidismo, o intervalo de tempo entre os tratamentos, a atividade de [ 131I]NaI
administrada e ainda a redução da MPTF e da intensidade de captação de iodo às
24h estimadas com a cintigrafia realizada antes de cada tratamento. Comparou-se
a redução percentual da MPTF entre a DG e a patologia nodular (PN). Para a análise
estatística recorreu-se à versão 23 do SPSS.
Resultados: Encontraram-se 60 pacientes [39 mulheres, 21 homens; idade: 44,8±16,5
anos (14-84 anos)]: 51 com DG(85%) e 9 com PN(15%). A mediana do intervalo de
tempo entre o primeiro e segundo tratamento foi 13 meses para a DG (amplitudeinterquartil=11;3-41 meses) e 13 meses para a PN (amplitude-interquartil=48;4-76
meses). A redução da MPTF entre os tratamentos teve uma mediana de 47,1% na
DG (amplitude-interquartil=21,6;3,4-70,5%) e de 16% na PN (amplitudeinterquartil=36;-33,3-41,3%). Para um nível de significância de 5%, a diferença
observada tem significado estatístico (Mann-Whitney U, p<0,001).
Conclusão: Apesar das grandes limitações impostas pelo reduzido número de
indivíduos no grupo PN, este trabalho parece indicar que, pelo menos nos doentes
que necessitaram de tratamentos adicionais de [ 131I]NaI, a redução da MPTF é mais
expressiva na doença difusa que na nodular.
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Introdução: O carcinoma bem diferenciado da tiroide (CBDT) raramente se associa
a lesões secundárias hiperfuncionantes (incidência=0,15%). O presente caso clínico
ilustra uma etiologia incomum de tirotoxicose, a maligna.
Caso Clínico: Mulher de 67 anos com bócio multinodular tóxico desde 2012. Em
2016 inicia dor na bacia esquerda que condiciona a marcha, mais tarde justificada
pela evidencia imagiológica de massa pélvica osteolítica com componente de
tecidos moles, medindo 10x11x9cm e envolvendo, à esquerda, o corpo e a asa do
ilíaco assim como a articulação sacroilíaca. A tiroide era heterogénea, com nódulo
no lobo direito (LD) calcificado. A biópsia óssea mostrou metástase de carcinoma
de padrão folicular de provável neoplasia primitiva da tiróide. Na ecografia eram
visíveis vários nódulos tiroideus, com citologias inconclusivas. A [ 18F]FDG-PET/CT
de fevereiro/2017 mostrou aumento do metabolismo glicolítico na lesão pélvica. A
histologia após tiroidectomia total (fevereiro/2017) confirmou a presença de
carcinoma folicular amplamente invasor do LD com 13mm (T1bNxM1R1;EstadioIVB). Por manter tirotoxicose inesperada após a cirurgia (TSH<0,008uUI/mL), que
obrigou à prescrição de metibasol, efetuou cintigrafia com [ 99mTc]NaTcO4 que
sugeriu hiperfuncionamento autónomo da lesão pélvica. A tiroglobulina era
superior a 20000ng/mL e, em 2017, foi submetida a duas terapêuticas com [ 131I]NaI,
sob TSH<0,008uUI/mL: 1850MBq(50mCi) em março e 6068MBq(164mCi) em
novembro. Nas cintigrafias obtidas após terapêutica observou-se captação intensa
e heterogénea de 131I na lesão óssea. Em janeiro/2018 foi realizada embolização e
radioterapia externa local. A [18F]FDG-PET/CT (abril/2018) de reestadiamento,
mostrou estabilidade dimensional da lesão mas discreto incremento da atividade
metabólica. Embora atualmente mantenha a necessidade de terapêutica com
metibasol, regista-se melhoria da dor e redução apreciável da tiroglobulina, que
passou de 22205ng/mL (março/2017) para 7085ng/mL (fevereiro/2018).
Conclusão: A tirotoxicose provocada por metástases funcionantes de CBDT é uma
raridade que, apesar de obrigar a uma abordagem clínica algo distinta, mantém o
[131I]NaI como um dos pilares da estratégia terapêutica.
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Introdução: O efeito adverso mais comum da terapêutica com amiodarona é a
disfunção tiroideia. Esta inclui alterações subclínicas da função tiroideia, assim
como hipotiroidismo clínico e tirotoxicose (TSA). A TSA pode classificar-se em dois
tipos, conforme a sua etiopatogenia. O tipo I desenvolve-se principalmente em
doentes com história pessoal de bócio multinodular tóxico ou doença de Graves,
nos quais o excesso de iodo condiciona a produção excessiva de hormona tiroideia,
enquanto o tipo II representa uma tiroidite destrutiva, com libertação de
hormonas tiroideia pré-formadas. No entanto, a maioria dos casos de TSA
apresentam-se como mistos, com características do tipo I e II.
Caso Clínico: Doente, 16 anos, com história pessoal de truncus arteriosus tipo 1,
submetido a múltiplas intervenções cirúrgicas, a última das quais em 2004. Iniciou
amiodarona 200mg/dia em Agosto de 2015 por taquicárdia supraventricular
paroxística e foi enviado a consulta de Endocrinologia Pediátrica em Outubro de
2017 por hipertiroidismo: TSH <0.01 uUI/mL (0.47-3.41); FT4 2.83pg/mL (0.89-1.32);
FT3 7.92pg/mL (2.25-3.85). À observação, destaca-se: perda de 4kg nos últimos 3
meses, mas sem intolerância ao calor, diarreia ou outras alterações compatíveis
com disfunção tiroideia. O título de anticorpos antitirodeus era negativo e a
ecografia tiroideia não revelou alterações. Admitiu-se TSA e iniciou tiamazol
15mg/dia (0.25mg/kg/day). Após discussão do caso com o cardiologista pediátrico
assistente, decidiu-se internar para substituição da terapêutica com amiodarona
por sotalol 160mg/dia.
Cinco meses após iniciar tiamazol, o doente recuperou 5kg, com função tiroideia
de TSH 0.02 uUI/mL; T4L 0.78pg/mL; T3L 2.83pg/mL. Encontra-se atualmente
medicado com tiamazol 10mg/dia.
Conclusão: Este é um caso raro de TSA em idade pediátrica. Se possível, a
terapêutica com amiodarona deve ser suspensa por outro fármaco anti-arrítmico,
como foi o caso deste doente. É também importante distinguir o tipo de TSA para
planear o tratamento, pois a corticoterapia poderá ser introduzida nos casos de
TSA tipo 2 ou mistos.

CARTAZES

Terapêutica de Oftalmopatia Tiroideia na Doença de Graves com
metilprednisolona- experiência da consulta de Olho-Tiroideia
Anabela Martins 1, Mara Ferreira 2, Francisco Rosário 1, Jorge Oliveira 3, António Garrão 1, João Cabral 2
1-Serviço de Endocrinologia 2- Serviço de Oftalmologia 3- Departamento de Estatística, Universidade Lusófona
Introdução

Resultados

A Oftalmopatia Tiroideia de Graves (OG) é uma
perturbação inflamatória da órbita que ocorre nesta
doença auto-imune, em cerca de 20 a 25% dos
casos. A medição da sua actividade e gravidade é
fundamental para a instituição do tratamento
adequado. A maioria dos casos de OG são ligeiros
e autolimitados e a sua terapêutica é conservadora.
Nos doentes com OG moderada a grave, o risco de
perda de visão é mais elevado, havendo
necessidade de terapêutica mais agressiva com
recurso a pulsos de metilprednisolona.
Desde 2013 que a consulta de Olho tiroideia
estabelece uma articulação estreita entre a
Oftalmologia e a Endocrinologia, utilizando
protocolos definidos para a referenciação destes
doentes.

De uma população de 358 doentes, foram
identificados 38 (10%) submetidos a PMP. Foi feita
uma análise comparativa entre os dois grupos, PMP
vs nPMP.

No grupo PMP

Imagem

Objectivos
Caracterizar o grupo de doentes com OG
submetidos a pulsos de metilprednisolona (PMP) vs
grupo de doentes não submetidos a pulsos de
metilprednisolona (nPMP) e identificar correlações
estatisticamente significativas.

Imagem

Material e métodos
avaliação retrospectiva dos doentes observados na
consulta de Oftalmopatia Tiroideia entre 2007 e
Setembro de 2017. A actividade da OG foi avaliada
através do score Clinical Activity Score (CAS), na
primeira consulta e subsequentes. A análise
estatística foi feita com recurso ao programa SPSS
(versão 21). O limiar de significado estatístico (p)
considerado foi de 0,05.

Verifique o tamanho de letra utilizado para as
Evolução do CAS em doentes com seguimento <1
ano
.

Conclusões
• comparando o grupo de doentes PMP com o
grupo nPMP, conclui-se que se tratava de um
grupo com doentes mais velhos e actividade de
doença mais elevada. O intervalo de tempo entre
os sintomas e a consulta foi significativamente
mais baixo no grupo PMP, o que significou uma
maior rapidez na referenciação à consulta de
Oftalmologia. A criação da consulta especializada
de Olho-tiroideia veio agilizar os processos de
referenciação e consequentemente de
terapêutica na OG, de acordo com a abordagem
multidisciplinar exigida nestes casos.
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Mara Ferreira1, Anabela Martins1, Francisco Rosário1, Jorge Oliveira2, António
Garrão1, João Cabral1
1
2

Hospital da Luz, Lisboa
Universidade Lusófona, Lisboa

Introdução: Na Oftalmopatia de Graves (OG) moderada a grave pode ser necessário
efetuar terapêutica com pulsos de metilprednisolona.
Desde 2013 a consulta Olho tiroideia estabeleceu protocolos definidos para
articulação entre Oftalmologia e Endocrinologia.
Objetivos: Caracterizar os doentes com OG submetidos a pulsos de
metilprednisolona (PMP) vs não submetidos a pulsos de metilprednisolona
(nPMP).
Material e métodos: avaliação retrospectiva da consulta de OG entre 2007 e Março
de 2018. O grupo PMP foi submetido a 0,5 g de metilprednisolona, intravenoso,
semanal, durante 6 semanas, seguido de 0,25 g de metilprednisolona, intravenoso,
semanal, durante 6 semanas. A actividade da OG foi avaliada através do Clinical
Activity Score (CAS), na primeira consulta e subsequentes. Análise estatística feita
com o programa SPSS (versão 21).
Resultados: De 380 doentes, 38 (10%) foram submetidos a PMP, 30 mulheres, sendo
o grupo nPMP constituído por 276 mulheres e 66 homens, sem diferenças nos
hábitos tabágicos entre grupos. No grupo PMP era superior a média de idades
(57,09 anos vs 48,60, p <0,001) e o CAS inicial (mediana 3/7 vs mediana 0/7, p
<0,001). O tempo entre o início dos sintomas e a referenciação à consulta de
Oftalmologia foi de 1,09 anos nos doentes PMP e de 4,24 anos nos doentes nPMP (p
= 0,001). Observou-se uma evolução mais favorável do CAS nos doentes PMP vs
doentes nPMP( p <0,001). No grupo PMP, 20 casos reduziram o Trab (54%) após a
terapêutica e a atividade medida diminuiu em 27 (73%).
Conclusão: O grupo PMP apresenta doentes mais velhos e com atividade de doença
mais elevada. O intervalo de tempo entre sintomas e consulta foi
significativamente mais baixo no grupo PMP, resultando em maior rapidez na
referenciação à consulta de Oftalmologia. A consulta de Olho-tiroideia agilizou a
referenciação e a terapêutica na OT em contexto multidisciplinar.

Tirotoxicose secundária a amiodarona: quando o tratamento combinado é uma opção
Diana Festas Silva1, Luísa Ruas1, Diana Oliveira1, Adriana Lages1, Mara Ventura1, Nelson Cunha1, Diana Catarino1, Lúcia Fadiga1, Joana Guiomar1,
Francisco Carrilho 1
1- Serviço de Endocrinologia, Diabetes e Metabolismo do Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra (CHUC).

Evolução:
Irritabilidade

Introdução
A amiodarona é um fármaco eficaz na
abordagem
das
arritmias
supraventriculares. Devido à sua
composição rica em iodo e propriedades
farmacológicas pode causar disfunção
tiroideia em 15-20% dos pacientes
tratados. Clinicamente pode apresentarse na forma de hipotiroidismo ou
tirotoxicose. Esta última situação pode
resultar de um excesso de aporte de
iodo, destruição glandular ou ambos os
mecanismos patogénicos.
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Analiticamente:

Descrição do caso
Homem, 58 anos, com antecedentes de
acidente vascular cerebral isquémico de
etiologia cardioembólica, fibrilhação
auricular paroxística com necessidade
de terapêutica ablativa e cardioversão
eléctrica, medicado com amiodarona há
cerca de 3 anos. Iniciou quadro clínico
exuberante com necessidade de
internamento inicialmente para controlo
e vigilância dos sintomas (Fig.1).

TSH (uUI/mL)
T3L (pg/mL)
T4L (ng/dL)
TRABS (U/L)
Anti-TPO
Anti-TG

<0,008
> 20
> 6,0
2,4
negativos
negativos

Valores
Referência
(0,4-4,0)
(1,8-4,2)
(0,8-1,9)
(<1,0)
(<40,0)
(<40,0)

Ecografia da tiróide com estudo doppler:

glândula de
dimensões aumentadas,
ecotextura heterogénea, sem formações
nodulares, com vascularização reduzida,
mas não desprezível.

Iniciou terapêutica com tiamazol 10mg
3id, prednisolona 40mg id, Bisoprolol
2,5mg id e suspendeu amiodarona.
Durante o período de tratamento, cerca
de 6 meses, houve um ajuste das doses
de tiamazol de acordo com os valores
laboratoriais,
verificando-se
uma
melhoria
sintomática,
com
restabelecimento do eutiroidismo – TSH
0,008 <0,012 <2,3 <1,6 uUI/mL; T3L>
20> 9,7> 5,0 pg/mL; T4L 6,0> 5,0> 2,4>
1,0 ng/dL; TRABS 2,4> 1,9> 1,4> 0,6
U/L.
Atualmente encontra-se assintomático,
sem necessidade de tratamento com
tionamidas ou glicocorticóides. Não
retomou o tratamento com amiodarona.
Mantém vigilância anual da função
tiroideia.

Discussão
O caso apresentado é um exemplo de
abordagem da tirotoxicose secundária a
amiodarona de causa mista/indefinida,
em que a melhor estratégia terapêutica
mantém-se controversa.
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Introdução: A amiodarona é um fármaco eficaz na abordagem das arritmias
supraventriculares. Devido à sua composição rica em iodo e propriedades
farmacológicas pode causar disfunção tiroideia em 15-20% dos pacientes tratados.
Clinicamente pode apresentar-se na forma de hipotiroidismo ou tirotoxicose. Esta
última situação pode resultar de um excesso de aporte de iodo, destruição
glandular ou ambos os mecanismos patogénicos.
Descrição do caso: homem de 58 anos, com antecedentes de acidente vascular
cerebral isquémico de etiologia cardioembólica, fibrilhação auricular paroxística
com necessidade de terapêutica ablativa e cardioversão eléctrica, medicado com
amiodarona há cerca de 3 anos. Iniciou quadro exuberante de tremor das
extremidades, taquicardia, palpitações, irritabilidade, intolerância ao calor e
astenia com cerca de 6 semanas de evolução associados a perda ponderal
involuntária de 6Kg em 4 meses, com necessidade de internamento inicialmente
para controlo e vigilância dos sintomas. Analiticamente apresentava hormona
estimulante da tiróide (TSH) <0,008 uUI/mL (0,4-4,0), triiodotironina-L (T3L)> 20
pg/mL (1,8-4,2), tiroxina-L (T4L)> 6,0ng/dL (0,8-1,9), anticorpos anti-recetor da
TSH (TRABS) 2,4 U/L (<1,0), anticorpos anti-peroxidase da tiróide (anti-TPO) e antitireoglobulina (anti-TG) negativos. Na ecografia da tiróide com estudo doppler,
evidenciava glândula de dimensões aumentadas, ecotextura heterogénea, sem
formações nodulares, com vascularização reduzida, mas não desprezível. Iniciou
terapêutica com tiamazol 10mg 3id, prednisolona 40mg id, Bisoprolol 2,5mg id e
suspendeu amiodarona. Durante o período de tratamento, cerca de 6 meses,
verificou-se uma melhoria sintomática, com restabelecimento do eutiroidismo –
TSH 0,008 <0,012 <2,3 <1,6 uUI/mL; T3L> 20> 9,7> 5,0 pg/mL; T4L 6,0> 5,0> 2,4> 1,0
ng/dL; TRABS 2,4> 1,9> 1,4> 0,6 U/L. Atualmente encontra-se assintomático, sem
necessidade de tratamento com tionamidas ou glicocorticóides. Não retomou o
tratamento com amiodarona. Mantém vigilância anual da função tiroideia.
Conclusão: O caso apresentado é um exemplo de abordagem da tirotoxicose
secundária a amiodarona de causa mista/indefinida, em que a melhor estratégia
terapêutica mantém-se controversa.
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Manteve-se assintomática até 2014,
O mixedema pré-tibial ocorre em 0,54,3% dos pacientes com Doença de Graves e
está associado a um espectro clínico muito
variado.

Para

além

do

controlo

do

hipertiroidismo, a terapêutica pode incluir
corticoterapia tópica ou sistémica. Com o
presente caso clínico, pretende-se ilustrar
uma utilização possível do iodo-131, neste
caso como adjuvante terapêutico no controlo
da dermatopatia de Graves.
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Figura 1- Fotografia mostrando o
mixedema no dia da ablação.

Em agosto de 2017 foi administrada, sob
rhTSH, uma actividade de 1147 MBq (31 mCi) em
regime de internamento. O tratamento decorreu
sem intercorrências e na cintigrafia corporal,
obtida 7 dias após terapêutica, observou-se
captação na região cervical anterior sugestiva de
tecido tiroideu residual (fig. 2).

O iodo-131, por fazer a ablação de todo
o tecido tiroideu funcionante, pode ser uma
opção terapêutica a ponderar nos doentes
com dermatopatia de Graves refratária à

terapêutica convencional.

Dermatopatia de Graves e terapêutica coadjuvante com iodo-131: a
propósito de um caso clínico
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Introdução: O mixedema pré-tibial ocorre em 0,5-4,3% dos pacientes com Doença
de Graves e está associado a um espectro clínico muito variado. Para além do
controlo do hipertiroidismo, a terapêutica pode incluir corticoterapia tópica ou
sistémica. Com o presente caso clínico, pretende-se ilustrar uma utilização possível
do iodo-131, neste caso como adjuvante terapêutico no controlo da dermatopatia
de Graves.
Caso Clínico: Mulher de 67 anos com o diagnóstico de Doença de Graves desde
2003, submetida a tiroidectomia total em 2010. Manteve-se assintomática até 2014,
altura em que desenvolve orbitopatia progressiva e alterações severas nos dois
terços inferiores dos membros inferiores que associa edema a placas cutâneas
eritemato-acastanhadas ligeiramente descamativas. A biopsia cutânea confirmou a
suspeita de dermatopatia de Graves. Iniciou terapêutica com corticóides tópicos
tendo-se verificado agravamento das lesões, motivo pelo qual foi internada, em
junho de 2016, para iniciar protocolo com corticoterapia em altas doses. A
ecografia cervical, entretanto realizada no internamento, mostrou uma adenopatia
direita suspeita, cuja citologia foi compatível com metástase de carcinoma papilar.
A histologia da lesão identificada como adenopatia, revelou apenas parênquima
tiroideu, provavelmente ectópico, sem evidência de tecido neoplásico. Apesar da
corticoterapia, o mixedema pré-tibial mantinha as mesmas características, pelo
que a doente foi proposta para terapêutica ablativa com iodo-131. Em agosto de
2017, foi administrada, sob rhTSH, uma actividade de 1147 MBq (31 mCi) em
regime de internamento. O tratamento decorreu sem intercorrências e na
cintigrafia corporal 7 dias após terapêutica observou-se captação na região
cervical anterior sugestiva de tecido tiroideu residual. Em dezembro de 2017 a
doente mostrava sinais de alguma melhoria do mixedema, mantendo-se o
corticóide tópico.
Conclusão: O iodo-131, por fazer a ablação de todo o tecido tiroideu funcionante,
pode ser uma opção terapêutica a ponderar nos doentes com dermatopatia de
Graves refratária à terapêutica convencional.

Doença de Graves após /roidite de Hashimoto em idade pediátrica no síndrome de Down
Ana Gonçalves Ferreira, Filipa Bastos, Maria Carlos Cordeiro, Jorge Portugal
Serviço de Endocrinologia e Diabetes do Hospital Garcia de Orta
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vida, sob levo#roxina 25mcg/dia,
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A #roidite de Hashimoto (TH) e a doença de
Graves (DG) representam duas formas de
auto-imunidade #roideia. A evolução da TH
para DG é pouco frequente na história
natural da doença em idade pediátrica.
Parece ser mais comum no síndrome de
Down (SD), podendo evoluir novamente para
hipo#roidismo após suspensão da
terapêu#ca para a DG.
�
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No seguimento das crianças com TH é
importante considerar a possível progressão
para DG na presença de hiper#roidismo
bioquímico (e não apenas a iatrogenia
medicamentosa), sobretudo na presença de
SD. O seguimento a longo prazo é
fundamental uma vez que existe a
possibilidade de nova progressão para
hipo#roidismo.
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Doença de Graves após tiroidite de Hashimoto em idade pediátrica no
síndrome de Down
Ana Gonçalves Ferreira, Filipa Bastos, Maria Carlos Cordeiro, Jorge Portugal
Serviço de Endocrinologia e Diabetes do Hospital Garcia de Orta

Introdução: A tiroidite de Hashimoto (TH) e a doença de Graves (DG) representam
duas formas de auto-imunidade tiroideia. A evolução da TH para DG é pouco
frequente na história natural da doença em idade pediátrica. Parece ser mais
comum no síndrome de Down (SD), podendo evoluir novamente para
hipotiroidismo após suspensão da terapêutica para a DG.
Casos clínicos: O primeiro caso é de uma menina de 14 anos com SD, com
hipotiroidismo desde os primeiros anos de vida, sob levotiroxina 25mcg/dia, que
iniciou quadro de perda ponderal, tremor, palpitações e sudorese.
Bioquimicamente com hipertiroidismo, confirmado após suspensão da
levotiroxina, pelo que foi referenciada à consulta de Endocrinologia Pediátrica. Na
avaliação inicial: peso 34.3kg (P5-10), altura 138cm (P25-50), elevação da tensão
arterial sistólica (TAS), taquicardia, extremidades quentes com tremor fino. A
avaliação adicional mostrou TRABs positivos. Medicada com propiltiouracilo,
subsequentemente substituído por metimazol. Suspendeu terapêutica ao fim de 2
anos, tendo progredindo novamente para hipotiroidismo 3 anos depois. O segundo
caso é de uma menina de 9 anos, com SD, enviada à consulta de Endocrinologia
Pediátrica por hipotiroidismo primário. Na avaliação inicial: assintomática, peso
44.5kg (P>95), altura 125cm (P75). Bioquimicamente com hipotiroidismo franco e
anticorpos anti-tiroideus positivos. Iniciou levotiroxina 25mcg/dia, com titulação
até 75mcg/dia (ao fim de 1 ano). Com esta dose, analiticamente com
hipertiroidismo (TSH<0.01mU/L) associado a perda ponderal, taquicardia, TAS
elevada e aumento de volume da tiroide. Suspendeu levotiroxina, com persistência
do hipertiroidismo e TRABs positivos, confirmando-se DG. Iniciou metimazol, com
melhoria da função tiroideia, ainda a normalizar.
Conclusão: No seguimento das crianças com TH é importante considerar a possível
progressão para DG na presença de hipertiroidismo bioquímico (e não apenas a
iatrogenia medicamentosa), sobretudo na presença de SD. O seguimento a longo
prazo é fundamental uma vez que existe a possibilidade de nova progressão para
hipotiroidismo.

CUIDADOS DE PROTEÇÃO RADIOLÓGICA NO TRATAMENTO DO HIPERTIROIDISMO
COM 131I: PRÁTICA DO IPOCFG, EPE
C. Barros1,2, E. Rovira1, F. Vieira1, C. Sousa2, M. Lopes2, S. Oliveira1
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Introdução
(131I)

O tratamento com iodo 131 radioativo
provou
ser eficaz, económico e seguro nos doentes com
hipertiroidismo. Geralmente é efetuado em regime
de ambulatório sendo, portanto, necessário ter em
conta cuidados de proteção radiológica de forma a
minimizar as doses de exposição para o doente,
familiares e amigos próximos, e terceiros.
O objetivo deste trabalho é apresentar as
recomendações do relatório RP97 de 1998 da
Comissão Europeia e analisar situações
particulares em que foi solicitada a intervenção do
físico médico.
Métodos
Cintigrafia da tiróide com 30 µCi de 131I e 3-5 mCi
de pertecnetato de tecnécio para:
 avaliação funcional
 determinação da percentagem de captação
 determinação da massa da glândula
Com estes elementos calcula-se:
 atividade terapêutica a administrar.
No dia da terapêutica (em ambulatório):
 instruções escritas ao doente sobre os cuidados
de proteção radiológica segundo as
recomendações europeias do RP97, bem como
a duração dos mesmos (ver Tabela 1).
Em casos particulares:
 apoio do físico médico na avaliação da situação
e na elaboração dos cuidados de proteção
radiológica complementares.
 regresso do doente ao serviço de Medicina
Nuclear para efetuar medições de débito de
dose.
 ajuste do período de restrições que depende
também da restrição de dose e do grupo de
pessoas em questão (ver Tabela 2).

Débito de dose
efetivo medido a
1m (mGy.h-1)

Atividade residual
estimada correspondente
(MBq)

Período recomendado para aplicação das
restrições em:
Adultos

< 40
< 800
3 semanas
< 20
< 400
2 semanas
< 10
< 200
1 semana
<5
< 100
4 dias
<3
< 60
24 horas
Tabela 1: Tabela de Recomendações (RP97 de 1998)
Grupo de pessoas

Restrição de Dose / ano

Crianças
1 mSv
Adultos < 60 anos
3 mSv
Adultos ≥ 60 anos
15 mSv
Terceiros (colegas de trabalho)
0,3 mSv
Tabela 2: Restrição de dose propostas para familiares e amigos
próximos e terceiros (RP97 de 1998)

Resultados
Caso I
 Doente sexo ♀, 23 anos, quer dormir com
companheiro
 Atividade administrada = 258 MBq
 Captação às 24h = 64,5 %
 Massa da tiroide = 44,35 g
 Período recomendado para aplicação das
restrições, adultos < 60 anos RP97 = 14 dias.
 Período de restrições calculado com base nos
débitos de dose medidos = 31 dias (+17 dias que
o recomendado segundo o RP97)
Débito de dose (Gy h-1)
Semanas
Período de
decorridas
a1m
ao contacto
restrições (2)
1
2,6
1200,0
18,3 dias
2
1,2
551,9
14,4 dias
4
0,5
51,7
2,6 dias
Tabela 3: Tabela de débitos de dose medidos e períodos de
restrições calculados.

Crianças
4 semanas
3 semanas
2 semanas
5 dias
25 horas

Período recomendado de
ausência ao trabalho
para limitar a 0,3 mSv para
colegas (8h/dia a 1 m)
15 dias
10 dias
4 dias

Caso II
 Doente sexo ♀, 37 anos, trabalha com terceiros
 Atividade administrada = 297.1 MBq
 Captação às 24h = 24,6 %
 Massa da tiroide = 8,3 g
 Período recomendado para aplicação das
restrições em terceiros RP97 = 10 dias.
 Período de restrições calculado com base nos
débitos de dose medidos = 18 dias (+8 dias que
o recomendado segundo o RP97)
Débito de dose (Gy h-1)
Semanas
Período de
decorridas
a1m
ao contacto
restrições (2)
1
1,9
464,50
14,8 dias
2
1,2
46,00
3,9 dias
Tabela 4: Tabela de débitos de dose medidos e períodos de
restrições calculados.

Caso III
 Doente sexo ♀, 78 anos, cuida de marido dependente
 Atividade administrada = 364.1 MBq
 Captação às 24h = 33,2 %
 Massa da tiroide = 26,04 g
 Período recomendado para aplicação das restrições,
adultos > 60 anos RP97 = 14 dias.
 Período de restrições calculado com base nos
débitos de dose medidos = 13 dias (-1 dia que o
recomendado segundo o RP97)
Débito de dose (Gy h-1)
Semanas
Período de
decorridas
a1m
ao contacto
restrições (2)
1
5,0
1300,0
5,8 dias
Tabela 5: Tabela de débitos de dose medidos e períodos de
restrições calculados.

Caso IV
 Doente sexo ♀, 37 anos, mãe de criança de
16meses com quem dorme e marido ausente.
 Captação às 24h = 24,6 %
 Massa da tiroide = 8,3 g
 Atividade administrada = 297.1 MBq
 Período recomendado para aplicação das restrições
em crianças RP97 = 21 dias
 Período de restrições calculado com base no débito
de dose medido após 4 semanas = 30 dias (+9 dias
que o recomendado segundo o RP97)
Débito de dose (Gy h-1)
Semanas
Período de
decorridas
a1m
ao contacto
restrições (2)
1
1,9
464,50
19 dias
2
1,2
46,00
7,5 dias
4
0,2
16,0
2,2 dias
Tabela 6: Tabela de débitos de dose medidos e períodos de
restrições calculados.

Discussão
• Em três dos quatro casos analisados o período
recomendado para aplicação das restrições em
terceiros segundo o RP97 mostrou ser
insuficiente.
• O período de restrições teve que ser prolongado
nas situações que envolveram relações estreitas
com crianças, adultos jovens e terceiros, o que
não se verificou com adultos com idades
superiores a 60 anos .
• Estes resultados podem dever-se ao facto de os
períodos de restrições recomendados no RP97
só terem em conta o débito de dose efetivo
medido a 1 m de distância.
Bibliografia
1. Relatório RP97, Comissão Europeia,1998 .
2. Criterios de Alta de Pacientes y Medidas para la
Protección Radiológica del Público Después de
Tratamientos Metabólicos con 131I,
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O tratamento com iodo 131 radioativo (131I) provou ser eficaz, económico e seguro
nos doentes com hipertiroidismo. Geralmente é efetuado em regime de
ambulatório sendo, portanto, necessário ter em conta cuidados de proteção
radiológica de forma a minimizar as doses de exposição para o doente, familiares e
amigos próximos, e terceiros.
Realiza-se cintigrafia da tiróide com 30 µCi de iodo 131 e 3-5 mCi de pertecnetato
de tecnécio para avaliação funcional, determinação da percentagem de captação e
massa da glândula, para se proceder ao cálculo da atividade terapêutica a
administrar. No dia da terapêutica são fornecidas, pelo médico responsável, ao
doente, instruções escritas dos cuidados de proteção radiológica a ter em relação a
si, familiares e amigos próximos, e terceiros, segundo as recomendações europeias
(relatório RP97 da Comissão Europeia), bem como a duração dos mesmos.
Em casos particulares é pedido apoio ao físico médico na avaliação da situação e na
elaboração dos cuidados de proteção radiológica complementares em função de
cada caso em particular. Habitualmente nestes casos, é pedido ao doente que
regresse ao serviço de medicina Nuclear para efetuar medições de taxas de dose de
forma a justar tanto as restrições como o período de restrição.
O objetivo deste trabalho é apresentar as recomendações do RP97 e analisar
situações particulares em que foi solicitada a intervenção do físico médico.

DOENÇA DE GRAVES – UM CASO DE TEMPESTADE TIROIDEIA

SOCIEDADE PORTUGUESA DE ENDOCRINOLOGIA
DIABETES E METABOLISMO
26 de maio de 2018
Hotel D. Inês, Coimbra

JR Guiomar, C Moreno, D Rodrigues, J Saraiva, D Oliveira, A Lages, M Ventura, N Cunha, L Fadiga, D Catarino, DF
Silva, F Carrilho
Serviço de Endocrinologia, Diabetes e Metabolismo do CHUC, EPE

A doença de Graves (DG) tem uma incidência anual de cerca 2050 casos por 100.000 habitantes, sendo responsável por 60  80% de todos os casos de hipertiroidismo.
Apenas 1 a 2% das situações de hipertiroidismo descompensam com suficiente gravidade para constituir uma urgência tiroideia. No entanto, é fundamental saber distinguir
as formas graves de hipertiroidismo de modo a intervir o mais precocemente possível.

Seguida em consulta de
Endocrinologia (2007) por
doença de Graves
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CONCLUSÃO
A tempestade tiroideia é uma emergência endócrina, que está associada a alta taxa de morbilidade e mortalidade, se não for atempadamente reconhecida e tratada. O seu diagnóstico,
fundamentalmente clínico, tornase um desafio. O tratamento atempado é essencial para uma evolução favorável desta condição clínica, envolvendo a abordagem de todas as etapas de síntese,
libertação e ação das hormonas tiroideias, bem como medidas de suporte e resolução dos fatores precipitantes
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Doença de Graves – um caso de tempestade tiroideia
JR Guiomar, C Moreno, D Rodrigues, J Saraiva, D Oliveira, A Lages, M Ventura, N
Cunha, L Fadiga, D Catarino, DF Silva, F Carrilho
Serviço de Endocrinologia, Diabetes e Metabolismo do CHUC, EPE

INTRODUÇÃO: A doença de Graves (DG) tem uma incidência anual de cerca 20-50
casos por 100.000 habitantes, sendo responsável por 60-80% de todos os casos de
hipertiroidismo. Apenas 1 a 2% das situações de hipertiroidismo descompensam
com suficiente gravidade para constituir uma urgência tiroideia. No entanto, é
fundamental saber distinguir as formas graves de hipertiroidismo de modo a
intervir o mais precocemente possível.
CASO CLÍNICO: Doente de 45 anos, sexo feminino recorre ao SU do CHUC a
20/02/2018 por palpitações e mal-estar com 6 meses de evolução. Noção de perda
ponderal associada. Antecedentes pessoais de esquizofrenia e colestase hepática.
Seguida em 2007 em consulta de Endocrinologia por DG medicada com tiamazol e
proposta para intervenção cirúrgica, no entanto, faltou às consultas de
seguimento. Atualmente medicada com tiamazol 5mg 2id, propanolol 40mg id,
bromazepam 3mg id e paliperidona 100mg mensal, com história de
incumprimento terapêutico. Ao exame objetivo no SU apresentava TA
136/61mmHg, FC 147bpm, e temperatura timpânica 37.6ºC. Lentificação
psicomotora e aspeto emagrecido. Região cervical com tiroide muito volumosa,
nodular, pulsátil e com frémito. Analiticamente, hemograma e enzimas hepáticas
sem alterações de relevo e sem elevação dos parâmetros inflamatórios.
TSH<0.004uUI/ml(0.4-4.0), T3L>20pg/ml(1.8-4.2), T4L 4.0ng/ml(0.8-1.9), Ac. TPO
1824UI/ml(<40.0), Ac. TG 2109IU/ml(<40.0), TRABS 27U/L(<1.0). Ecografia tiroideia
com glândula aumentada de volume, hipoecogénica, textura heterógena e
vascularização glandular muito aumentada. Nódulo na transição lobo direitoistmo, hiperecogénico, bordos bem definidos, com 0.9cm de maior diâmetro.
Iniciada terapêutica de suporte e internada no Serviço de Endocrinologia onde
cumpriu corticoterapia, propanolol, tiamizol e iodeto inorgânico. Após
estabilização clínica proposta para intervenção cirúrgica, tendo sido submetia a
tiroidectomia total a 20/03/2018, sem intercorrências. Alta medicada com
levotiroxina 0.75mg id e propanol em esquema de redução, mantendo atualmente
o seguimento em consulta de endocrinologia e cirurgia.
CONCLUSÃO: A tempestade tiroideia é uma condição clínica grave, sendo o seu
diagnóstico fundamentalmente clínico. O tratamento atempado é essencial para
uma evolução favorável desta condição clinica.

Abordagem do hipotiroidismo subclínico na gravidez
Isabel Inácio1, Teresa Azevedo1, Márcia Alves1, Rosa Dantas1, Ana Margarida Balsa1, Joana Guimarães1,2,3
1 Serviço

de Endocrinologia, Centro Hospitalar do Baixo Vouga, EPE; 2 Faculdade de Ciências da Saúde da Universidade da Beira Interior; 3 Departamento de Ciências Médicas da Universidade de Aveiro

Introdução

Resultados

As alterações da função tiroideia (FT) são

Foram referenciadas 49 grávidas:

Conclusões
Nas grávidas referenciadas por TSH elevada, a

A não repetição dos doseamentos e a não

comuns na gravidez. Em 2017, foram publicadas

• 19 por TSH baixa

TSH média foi de 4,2 ± 1,3 mU/L.

existência de valores de referência para a

novas recomendações da American Thyroid

• 1 por hipotiroxinemia

As grávidas repetiram os doseamentos no

população portuguesa pode suscitar algumas

Association que alteram a abordagem no

• 29 por TSH elevada (todas com TSH < 10,0

hospital: TSH média 2,8 ± 1,0 mU/L.

dúvidas na aplicação das novas

hipotiroidismo subclínico na grávida1. A

mU/L)

recomendações.

terapêutica com levotiroxina (LT4) está

A questão da suplementação com iodo em

TSH elevada
(29 grávidas)

recomendada quando anticorpos negativos e

grávidas com alteração da FT não está bem

TSH > 10 mU/L ou anticorpos positivos e TSH >

esclarecida e está omissa nestas

4,0 mU/L (grupo 1), pode ser considerada se
anticorpos positivos e TSH 2,5 - 4,0 mU/L (grupo
2.1) ou anticorpos negativos e TSH 4,0 - 10,0

TSH > 10 mU/L:
0 grávidas

Atc positivos e TSH >
4,0  10,0 mU/L
(grupo 1):
4 grávidas

Atc positivos e TSH
2,5  4,0 mU/L
(grupo 2.1):
2 grávidas

Atc negativos e TSH
4,0  10,0 mU/L
(grupo 2.2):
8 grávidas

Atc negativos e TSH
2,5  4,0 mU/L
(grupo 3):
15 grávidas

mU/L (grupo 2.2), e não está recomendada
quando anticorpos negativos e TSH 2,5 - 4,0
mU/L (grupo 3)1.
Objetivo: Avaliar o impacto destas

Métodos

Instituído
tratamento com
LT4: 3 grávidas

Instituído
tratamento com
LT4: 1 grávida

Suspenso o iodo
com
normalização da
FT: 1 grávida

Repetição da FT
com
normalização da
FT: 1 grávida

Instituído
tratamento com
LT4 até final da
gravidez:
5 grávidas

Instituído
tratamento com
LT4 até final da
gravidez:
5 grávidas

Repetição da FT
com
normalização da
FT: 2 grávidas

Repetição da FT
com
normalização da
FT: 5 grávidas

Suspenso o iodo
com
normalização da
FT: 1 grávida

Suspenso o iodo
com
normalização da
FT: 5 grávidas

de Outubro de 2016 e 30 de Setembro de 2017
por alterações da FT. As grávidas foram tratadas
segundo as antigas recomendações de 20112.

the American Thyroid Association for the
Diagnosis and Management of Thyroid Disease
during Pregnancy and the Postpartum. Thyroid.
March 2017, 27(3): 315-389.
2. The American Thyroid Association Taskforce

on Thyroid Disease During Pregnancy and
Postpartum, Stagnaro-Green A, Abalovich M,
et al. Guidelines of the American Thyroid

Estudo retrospetivo de grávidas sem patologia
tiroideia prévia referenciadas à consulta entre 1

Bibliografia
1. Alexander, Pearce, et al., 2017 Guidelines of

recomendações na abordagem do hipotiroidismo
subclínico na gravidez.

recomendações1.

Gráfico 1: Grávidas sem patologia tiroideia prévia referenciadas à consulta por alterações da FT.

Association for the Diagnosis and Management
of Thyroid Disease During Pregnancy and
Postpartum. Thyroid. 2011;21(10):1081-1125.

Abordagem do hipotiroidismo subclínico na gravidez
Isabel Inácio1, Teresa Azevedo1, Márcia Alves1, Rosa Dantas1, Ana Margarida Balsa1,
Joana Guimarães1,2,3
1

Serviço de Endocrinologia, Centro Hospitalar do Baixo Vouga, EPE
Faculdade de Ciências da Saúde da Universidade da Beira Interior
3
Departamento de Ciências Médicas da Universidade de Aveiro
2

Introdução: As alterações da função tiroideia (FT) são comuns na gravidez. Em
2017, foram publicadas novas recomendações da American Thyroid Association
que alteram a abordagem no hipotiroidismo subclínico na grávida. A terapêutica
com levotiroxina (LT4) está recomendada quando anticorpos positivos e TSH>4,0
(grupo 1), pode ser considerada se anticorpos positivos e TSH 2,5-4,0 (grupo 2.1) ou
anticorpos negativos e TSH 4,0-10,0 (grupo 2.2) e não está recomendada quando
anticorpos negativos e TSH 2,5-4,0 (grupo 3).
Objetivo: Avaliar o impacto destas recomendações na abordagem do
hipotiroidismo subclínico.
Material e métodos: Estudo retrospetivo de grávidas sem patologia tiroideia prévia
referenciadas à consulta durante 1 ano por alterações da FT. As grávidas foram
tratadas segundo as antigas recomendações.
Resultados: Foram referenciadas 49 grávidas: 19 por TSH baixa, 1 por
hipotiroxinemia e 29 por TSH elevada (todas TSH<10,0 mU/L). Repetiram-se os
doseamentos no hospital. Nas 4 grávidas pertencentes ao grupo 1, foi instituída
LT4 em 3 e foi suspenso o iodo numa grávida, com normalização da FT. No grupo
2.1, existiam 2 grávidas: foi instituída LT4 numa grávida e na outra a repetição da
FT revelou TSH normal. No grupo 2.2, existiam 8 grávidas: num caso a TSH
normalizou com a suspensão do iodo, em 2 a TSH estava normal na repetição e 5
foram medicadas com LT4 até ao final da gravidez. Das 15 grávidas pertencentes ao
grupo 3, a terapêutica foi instituída em 5 até ao final da gravidez, a suspensão do
iodo (5) e/ou a repetição da TSH evitaram a terapêutica por normalização da FT.
Conclusão: A não repetição dos doseamentos e a não existência de valores de
referência para a população portuguesa pode suscitar dúvidas na aplicação das
novas recomendações. A suplementação com iodo em grávidas com alteração da
FT não está bem esclarecida e está omissa nestas recomendações.
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