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GD: Cirurgia em Pacientes com Doenças Tireoidianas 
 

Caso clínico 1: 

Paciente do sexo feminino, 42 anos, queixa-se ao clínico geral de perda de cabelo e peso, diarréia, nervosismo e 
sudorese abundante. Previamente, ela não tinha problemas medicos, mas alguns familiares apresentaram sintomas 
semelhantes e necessitaram tratamento. Ao exame físico, observa-se exoftalmia, taquicardia (Fc = 120bpm), 
aumento difuso da glândula tireóide, hiperreflexia e tremor quando estende os braços. TSH = 5,1 mUI/L (VR até 
4,5mUI/L) e T4 livre = 2,4ng/dL (VR = 1,8ng/dL). 

1. Qual o possível diagnóstico desta paciente? 
2. Esta paciente relata casos semelhantes na família. Qual a possível explicação?  
3. O propiltiouracil é uma boa escolha terapêutica, neste caso? Qual seu mecanismo de ação? 
4. Qual o possível papel terapêutico do iodo (Lugol), neste caso?  
5. Há indicação para o uso de beta-bloqueador? Qual? 

Questão 2: 

Uma mulher de 33 anos queixa-se a sua médica de fadiga, pele e cabelos ressecados e rouquidão. Ela faz uso 
apenas de anticoncepcional oral. Seus exames laboratoriais retornaram: 

TSH =1,0 mU/L (0,35-6,0 mU/L)   
Tiroxina livre = 1,0 ng/dL (0,8-2,7 ng/dL)Tiroxina total = 13,0 mcg/dL (4,5-12,0 mcg/dL) 
Globulina ligadora de hormônios tireoidianos (TBG) = 55 ng/mL (15-34 ng/mL)  

Qual é o diagnóstico mais provável?  

A. Hipertiroidismo 
B. Hipotiroidismo 
C. Eutireoidismo 
D. Hipertireoidismo transitório 

Questão 3: 

Paciente do sexo feminino é química. Ela usa L-tiroxina 1,0 gr oral ao dia. Ela gostaria de saber o mecanismo de 
ação intracelular da L-tiroxina. 

Qual é a melhor explicação?  

1. Liga-se a receptores de superfície da membrana e ativa a síntese de proteínas 
2. Liga-se a receptores de superfície da membrana e ativa o segundo mensageiro  
3. Liga-se a receptor citoplasmático, e o complexo receptor-hormônio difunde-se até o núcleo, onde afeta a 

transcrição  
4. Afeta diretamente o núcleo hipotalâmico e o metabolismo 

Questão 3: 

Paciente apresenta-se bradicárdica, bradipsíquica, pele seca e áspera, fala arrastada, ganho de peso (3Kg nos 
últimos dois meses), e depressão. Usa fenobarbital para tratamento de convulsões tônico-clônicas generalizadas 
desde a infância. Seu TSH encontra-se reduzido ou mantido, enquanto o T4 livre encontra-se reduzido. Neste caso, 
deve-se:  

1. Suspeitar de isquemia da haste hipotálamo-hipofisária 
2. Realizar TCC para visualização da sela túrcica, hipotálamo e hipófise  
3. Suspeitar de hipotireoidismo primário, uma vez que representa 95% dos casos   
4. Repetir todos os exames laboratoriais 
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A respeito de medicamentos e comorbidades, é correto afirmar: 

1. Medicamentos anticonvulsivantes não afetam o eutireoidismo 
2. Adenoma de hipófise não é uma hipótese a ser considerada 
3. Hipotireoidismo secundário caracteriza-se por TSH aumentado 
4. Há correlação entre hipotireoidismo e depressão 

 

 

 


