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Resumo 
 

 

 

 

A tireoide é a glândula endócrina mais importante na regulação do metabolismo animal e, 

para que os níveis de atividade metabólica no organismo sejam mantidos normais, a secreção 

de hormônios tireoidianos é contínua, possuindo mecanismos específicos de feedback que 

agem através do hipotálamo e da hipófise anterior para controlar a taxa de secreção 

tireoidiana. O hipotireoidismo é a doença endócrina que mais afeta os cães, tratando-se de um 

distúrbio multissistêmico, pois a deficiência de hormônios tireoidianos afeta todos os sistemas 

corporais, e ocorre devido ao desequilíbrio em qualquer parte do eixo hipotálamo-hipófise- 

tireoide. O tema deste estudo foi escolhido devido à importância do hipotireoidismo na clínica 

médica de cães, e este trabalho foi realizado através de uma revisão da literatura sobre o tema, 

com a pesquisa feita em livros, trabalhos universitários e artigos científicos, com o objetivo de 

reunir informações recentes sobre esta disfunção tireoidiana, com ênfase em novas 

descobertas sobre a etiologia desta doença. 

 

Palavras-chave: Hipotireoidismo. Etiologia. Cães. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

Entre as doenças mais comuns diagnosticadas na clínica de pequenos animais estão às 

endocrinopatias e, entre elas, o hipotireoidismo é uma das principais, acometendo muitos 

cães, possuindo sintomas variáveis e inespecíficos, o que dificulta seu diagnóstico. É 

caracterizado pela hipofunção da glândula tireoide, resultando em produção deficiente dos 

hormônios tireoidianos. 

A tireoide é a glândula endócrina mais importante na regulação do metabolismo 

animal e produz hormônios que possuem inúmeros efeitos metabólicos. Segundo Guyton e 

Hall (2006), para que os níveis de atividade metabólica no organismo sejam normais, a 

liberação dos hormônios da tireoide deve se manter continua e, para isso, existem mecanismos 

de feedback entre hipotálamo e hipófise, controlando os níveis de secreção destes hormônios. 

Entre todos os problemas que podem afetar a saúde física e mental dos cães, os 

distúrbios desta glândula são muito comuns. Apesar disso, frequentemente estes distúrbios 

ficam sem diagnóstico ou tratamento por nunca terem sido sequer cogitados. Segundo Varallo 

et al. (2014), o hipotireoidismo é a doença endócrina que mais afeta os cães e ocorre devido 

ao desequilíbrio em qualquer parte do eixo hipotálamo-hipófise-tireoide. Esta doença pode ser 

classificada em primária (quando a causa envolve a glândula tireoide), secundária (quando a 

causa envolve a hipófise) ou terciária (quando a causa envolve o hipotálamo). Outra 

classificação utilizada fundamenta-se na forma congênita ou adquirida. 

O tema deste estudo foi escolhido devido à importância do hipotireoidismo na clínica 

médica de cães, e este trabalho foi realizado através de uma revisão da literatura sobre o tema, 

com a pesquisa feita em livros, trabalhos universitários e artigos científicos, com o objetivo de 

reunir informações recentes sobre esta disfunção tireoidiana, com ênfase em novas 

descobertas sobre a etiologia desta doença. 
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1 REVISÃO DA LITERATURA 

 

 

1.1 Anatomia e fisiologia da glândula tireoide 

 

 

A glândula endócrina mais importante na regulação do metabolismo corpóreo é a 

tireoide, que se encontra localizada caudalmente à traqueia, entre o primeiro e segundo anéis 

traqueais. A tireoide se divide em dois lobos, ficando um de cada lado da traqueia, conectados 

por um istmo (HERRTAGE, 2001). 

É formada por milhares de folículos, denominados de folículos tireoidianos 

(pequenas esferas de 0,2 a 0,9 mm de diâmetro), formados por epitélio simples, que podem 

variar de escamoso (nas glândulas inativas) até colunar alto (nas mais ativas). Nas cavidades 

destes folículos é encontrada uma substância gelatinosa denominada coloide, que é a principal 

forma de armazenamento dos hormônios tireoidianos tiroxina (T4) e triiodotironina (T3) 

(JUNQUEIRA; CARNEIRO, 2013). 

Os hormônios T3 e T4 são responsáveis por estimular o metabolismo. Estimulam a 

respiração e a oxidação das mitocôndrias de todas as células, e no embrião influenciam no 

crescimento corporal e desenvolvimento do sistema nervoso (PALMA, 2009). Estes 

hormônios são sintetizados a partir de duas moléculas de tirosina conectadas, que contem três 

(T3) ou quatro (T4) moléculas de iodo. A tirosina é parte de uma molécula grande 

denominada tiroglobulina, que é formada na célula folicular e, posteriormente, secretada no 

lúmen folicular (CUNNINGHAM, 2008). 

O processo se inicia com o iodo ingerido na alimentação sendo convertido em iodeto 

no trato gastrointestinal e, em seguida, sendo absorvido para a circulação. Na  glândula 

tireoide o iodeto é capturado por mecanismos de transporte ativos da membrana plasmática 

basal da célula folicular, resultando em uma concentração intracelular de iodo de 10 a 200 

vezes a sérica. Esse processo é estimulado pela interação de TSH (hormônio estimulador da 

tireoide) com os receptores de superfície celular, levando a ativação de cAMP (adenosina 

monofosfato cíclica). Sob estimulo do TSH, o coloide contendo tireoglobulina é absorvido 

para dentro da célula tireoidiana, através de pinocitose. A concentração adequada 

intracitoplasmática de iodeto leva a produção de T3 e T4 (INACARATO, 2007; 

BALSAMÃO, 2012). 
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Segundo Reece (2006), os hormônios tireoidianos possuem uma ampla variedade de 

efeitos fisiológicos, como por exemplo: Aumentam a taxa metabólica e o consumo de 

oxigênio de quase todos os tecidos; Possuem efeito sobre o coração, musculatura e gordura; 

São essenciais para o crescimento e desenvolvimento normais dos sistemas neurológico e 

esquelético; Afetam o metabolismo dos carboidratos por diversas vias, incluindo absorção 

intestinal de glicose e facilitação do armazenamento de glicose pelas células adiposas e 

musculares; Facilitam a captação de glicose mediada por insulina; Auxiliam na formação de 

glicogênio e, em doses maiores, estimulam a glicogenólise. 

Em associação com o hormônio do crescimento, os hormônios tireoidianos são 

necessários para um crescimento e desenvolvimento normal, já que participam no aumento de 

captação de aminoácidos por tecidos e sistemas enzimáticos envolvidos na síntese proteica. 

Também há atuação destes hormônios no metabolismo dos lipídeos, principalmente na 

lipólise (CUNNINGHAM, 2008). 

 

 

 
 
1.2 Definição e etiologia de hipotireoidismo 

 

 

O hipotireoidismo é resultado da diminuição na produção da tiroxina (T4) e 

triiodotiroxina (T3) pela glândula tireoide, podendo ter causas variadas, sendo que, na maioria 

dos casos, resulta de alterações irreversíveis na tireoide ou, menos comum, de anomalias 

congênitas na tireoide ou na hipófise (VARALLO et al., 2014). 

O hipotireoidismo é uma doença metabólica muito importante em cães por sua 

frequência nestes animais, levando a um distúrbio multissistêmico, pois a deficiência de 

hormônios tireoidianos afeta todos os sistemas corporais, resultando em uma diversidade de 

sinais clínicos (NELSON; COUTO, 2010). 

Esta disfunção pode ocorrer devido a uma anomalia em qualquer parte do eixo 

hipotálamo-hipófise-tireoide, podendo pode ser classificada como hipotireoidismo primário, 

se a sua causa tiver origem na tireoide, secundário se for situada na hipófise, e terciário se a 

mesma residir no hipotálamo, ou pode ainda ser congênito ou adquirido (SEITA, 2009). 

Balsamão (2012) e Varallo et al. (2014) classificam o hipotireoidismo da seguinte 

forma: 
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 Hipotireoidismo primário: Ocorre em cerca de 95% dos casos clínicos. Esse 

processo é desencadeado quando ocorre destruição do tecido glandular da 

tireoide, resultando em deficiência na produção dos hormônios. Suas principais 

causas são: tireoidite linfocitária, atrofia folicular idiopática, tireoidectomia e 

tumores tireoidianos. O resultado final é a destruição progressiva da glândula 

tireoide e a consequente deficiência dos hormônios tireoidianos na circulação. 

 Hipotireoidismo secundário: Corresponde a cerca de 5% dos casos. Esse tipo de 

hipotireoidismo é desencadeado pela diminuição da secreção de TSH pela 

hipófise, resultando em uma atrofia folicular secundária. Dentre as causas de 

hipotireoidismo secundário estão: tumores hipofisários, malformações da 

hipófise e a deficiência isolada de TSH. Geralmente está associada a neoplasias, 

ao hiperadrenocorticismo adquirido e à síndrome do eutireoideo doente. 

 Hipotireoidismo terciário: Rara. Resulta de uma falha de liberação do TRH 

produzido pelo hipotálamo. Esta falha pode estar associada a uma má formação 

do hipotálamo ou destruição do mesmo pela presença de neoplasias, abcessos ou 

inflamações severas. 

 

 
O hipotireoidismo congênito (ou cretinismo) raramente é diagnosticado nos cães ao 

nascimento, e suas causas já relatadas incluem deficiência de iodo, disgenesia tireoidea e 

disormonogênese. O hipotireoidismo congênito também pode ser secundário devido à 

deficiência da produção hipofisária de TSH (NELSON; COUTO, 2010). 

Uma das causas do tipo primário é a tireoidite linfocitária, também conhecida como 

tireoidite autoimune, e se caracteriza por uma infiltração de linfócitos na glândula tireoide 

com progressiva destruição secundária dos folículos tireoidianos, podendo ser diagnosticada 

pela presença de anticorpos contra a tiroglobulina ou outros componentes da célula folicular. 

A destruição progressiva da glândula leva três a quatro anos para se tornar completa, e 

acredita-se que os sinais clínicos do hipotireoidismo são notados quando mais de 75% da 

glândula é destruída, revelando que a maior parte do período de destruição não está associada 

a nenhum sinal clínico (SEITA, 2009). 

Uma alimentação desbalanceada de iodo pode causar hipotireoidismo. Balsamão 

(2012) diz que todo iodo ingerido pelo animal é destinado à síntese de hormônios  

tireoidianos, e que a deficiência de iodo é um problema raro no cão hoje em dia, visto que as 
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rações comerciais possuem três vezes mais iodo do que a exigência mínima. Porém, uma das 

causas do hipotireoidismo em cães está associada a este excesso de iodo em sua alimentação. 

O estudo de Castillo et al. (2001) demonstrou experimentalmente que tanto rações comerciais, 

quanto dietas caseiras que contenham elevados teores de iodo são capazes de induzir 

hipotireoidismo em cães. 

Através de avaliações dos níveis de iodo no sal de cozinha e nas rações consumidas 

pelos animais e humanos no Brasil, pesquisadores têm constatado este possível risco de que o 

excesso de iodo contido no sal comum, utilizado na alimentação, representa como causa de 

hipotireoidismo em animais e também no homem. O excesso desse elemento na dieta pode 

desencadear o hipotireoidismo, em função do chamado efeito Wolf-Chaikoff, pelo qual níveis 

elevados de iodo impedem a sua própria captação pela tireoide. Sabe-se, também, que 

elevados níveis de iodo nas rações comerciais para filhotes de cães, bem como o excesso 

desse elemento em alimentação caseira, induzem, principalmente nesta fase, ao aparecimento 

do hipotireoidismo. Portanto, apesar de já estar bem documentado que o excesso de iodo na 

alimentação de animais e humanos é uma das causas do hipotireoidismo, este fator não se 

encontra relacionado dentre as etiologias descritas, em muitas literaturas, para os cães 

(TEIXEIRA, 2008). 

Procurando determinar se o excesso ou a falta de iodo na dieta podem causar 

hipotireoidismo, Peixoto et al. (2012) realizaram um estudo, motivados pelo fato de haver 

uma elevada incidência dessa condição em cães e humanos no Estado do Rio de Janeiro,  

tendo como objetivo inicial verificar, através de análises químicas preliminares de algumas 

rações para cães e sais comerciais para humano, a possibilidade de uma eventual  

desproporção nos teores desse elemento estar associada a esse problema. Os dados 

encontrados demonstraram que algumas rações apresentavam quantidades extremamente 

elevadas de iodo (utilizado como palatabilizante), enquanto outras estavam carentes nesse 

elemento e que, muito provavelmente, esse desequilíbrio deve constituir a causa principal 

desse distúrbio em cães. O estudo também revela que a correlação entre o consumo médio 

diário de sal em humanos (15g/dia) e as concentrações de iodo em alguns sais de cozinha 

(cloreto de sódio) sugerem que o excesso desse elemento encontrado nestes produtos possa 

estar implicado, pelo menos em parte, à elevada incidência de hipotireoidismo em humanos 

no Brasil. 

Outro agravante relacionado à alimentação tem sido investigado por pesquisadores. 

Segundo Garcia et al. (2015), evidências científicas têm apontado fortemente para a presença 
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de uma vasta gama de filtros solares orgânicos numa variedade de alimentos, na água até no 

leite materno. Inúmeros trabalhos vêm demonstrando que a exposição oral de roedores a estes 

compostos é capaz de promover alterações reprodutivas e desregulação do eixo tireoidiano 

levando principalmente ao hipotireoidismo. A recomendação do uso de filtros solares para 

prevenção do câncer de pele e seu crescente uso por parte da população, principalmente de 

regiões costeiras e ribeirinhas, acaba por contaminar a água, peixes e outros alimentos através 

da irrigação. Os pesquisadores Garcia et al. (2015) recomendam que, a julgar pelos potenciais 

danos causados pelo consumo destas substâncias, é necessário o estabelecimento de políticas 

de vigilância voltadas para o monitoramento da contaminação de alimentos com filtros solares 

a fim de garantir a saúde e segurança da população humana e animal. 

O hipotireoidismo em cães também pode ocorrer devido à condições imunomediadas, 

como a tireoidite linfocítica, que tem muitas semelhanças com a tireoidite de Hashimoto no 

homem. Condições imunomediadas geralmente têm sua etiologia associada a um componente 

genético, o que se confirma pelo fato de que muitas desta doenças exibem maior predileção 

(ou resistência) por certas raças (KENNEDY et al., 2006b). 

Neste aspecto, o estudo de Kennedy et al. (2006a) comprovou que existe uma 

associação em Dobermans Pinschers entre hipotireoidismo e um raro DLA (dog leukocyte 

antigen - antígeno leucocitário canino) classe II haplótipo que contém o alelo DLADQA1 * 

00101. O estudo de Kennedy et al. (2006b) também identificou 173 cães com  

hipotireoidismo, em uma variedade de raças, onde havia uma associação significativa com o 

alelo DLA-DQA1 * 00101. Segundo Kennedy et al. (2006b), estes dados sugerem que 

algumas raças de cães podem ter associações de MHC (complexo principal de 

histocompatibilidade) com tireoidite, que são diferentes das associações de MHC em outras 

raças. Este fato está de acordo com os achados anteriores em doenças imunomediadas da 

tireoide em humanos, onde foram encontrados um número de diferentes associações de MHC, 

mesmo entre diferentes grupos étnicos. A explicação para a observação de várias associações 

de MHC ainda não é clara, mas uma possibilidade pode ser a existência de outros genes de 

doenças ligadas ao MHC, em desequilíbrio de ligação com os alelos de classe II e haplótipos 

associados à tireoidite. 

Em outro estudo, Bianchi et al. (2015) revelam que o hipotireoidismo é uma condição 

clínica complexa, que se acredita ser causada por uma combinação de fatores genéticos e 

ambientais. Em seu estudo, os autores apresentam uma análise multirraça de fatores de risco 

predisponentes genéticos para o hipotireoidismo em cães, usando três raças de alto risco: 
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Gordon Setter, Hovawart e Rhodesian Ridgeback. Usando uma abordagem de associação do 

genoma e meta-análise, foi identificado um importante locus de risco para hipotireoidismo, 

partilhado por estas raças, no cromossomo 12. Uma caracterização adicional da região revelou 

um haplótipo partilhado pelas raças, que inclui três genes (LHFPL5, SRPK1 e SLC26A8) e 

não se estende ao DLA classe II localizado nas proximidades. Estes três genes não foram 

identificados como genes candidatos para doenças hipotireoideas anteriormente, mas possuem 

funções que poderiam potencialmente contribuir para o desenvolvimento da doença. 

O LHFPL5 é um gene que codifica o “Lipoma HMGIC fusion partner”, que é um 

grupo de proteínas transmembranas. As mutações neste gene resultam em surdez em seres 

humanos e em ratos. SRPK1 codifica uma proteína quinase serina/arginina específica para o 

SR (serine/arginine-rich domain) família de fatores de splicing1. Possui fator importante em 

tumorigênese, infecção viral e a apoptose. SLC26A8 é um membro da família SLC26 de 

genes codificadores de transportadores de aníons. Variações em um membro desta família de 

genes, especificamente no SLC26A4, foram comprovadas por causar uma doença genética 

chamada síndrome de Pendred, caracterizada por bócio e, ocasionalmente, também 

hipotireoidismo. Variações em SLC26A8 foram implicadas na causa de asthenozoospermia 

(redução da motilidade) através da interação alterada com CFTR (transmembrana da fibrose 

cística reguladora da condutância). As variações no gene CFTR são conhecidos por causar 

fibrose cística, muitas vezes comorbidade com deficiência de iodo e hipotireoidismo 

subclínico, indicando, assim, uma ligação funcional potencial para o hipotireoidismo. Mesmo 

que a expressão do gene SLC26A8 seja relatada como restrito a espermatócitos, várias bases 

de dados disponíveis publicamente (como o The Human Protein Atlas, e a base de dados 

BioGPS) sugerem sua expressão numa larga gama de tecidos e linhas celulares. 

Consequentemente, o gene SLC26A8 emerge como o gene candidato mais forte dentro do 

haplótipo de risco associado. Estes resultados implicam o envolvimento potencial de novos 

genes e vias para o desenvolvimento de hipotireoidismo canino, levantando novas 

possibilidades de rastreio aos programas de melhoramento e tratamento em cães (BIANCHI et 

al., 2015). 

 

 

 

 

 

 
1 Splicing: retirada dos íntrons e junção dos éxons depois da transcrição do RNA precursor, de forma a produzir 

um mRNA maduro funcional. Íntrons são regiões não-codificantes do RNA mensageiro, enquanto os éxons são 

regiões codificantes do RNA m. 
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1.3 Epidemiologia 

 

 

Nelson e Couto (2010) e Ettinger e Feeldman (2004) dizem que o hipotireoidismo é 

relatado mais frequentemente em cães de meia idade, entre 4 e 10 anos, e Kennedy et al. 

(2006b) relatam que cães castrados, de ambos os sexos, parecem ter um risco 

significativamente maior de hipotireoidismo em comparação com os cães sexualmente 

intactos. 

Segundo Nelson e Couto (2010), as raças de cães mais predispostas ao 

hipotireoidismo são: Golden Retriever, Dobberman Pinscher, Dachshund, Setter Irlandês, 

Schnauzer Miniatura, Dogue Alemão, Poodle e Boxer. Além destas, Santos et al. (2009) citam 

as seguinte raças como predispostas: Labrador, Cocker Spaniel, Poodle, Beagle, Chow Chow, 

Airedale, Bulldog Inglês, Pastor de Shetland, Terra Nova, Wolfhound Irlandês e Afghan 

Hound. Bianchi et al. (2015) incluem três raças de alto risco: Gordon Setter, Hovawart e 

Rhodesian Ridgeback. 

Segundo Kennedy et al. (2006b), raças predispostas ao hipotireoidismo também 

incluem Borzois, Schnauzers gigantes, Akita, Sheepdogs ingleses, Skye Terrier, Pomeranians, 

Caniches. Um aumento da incidência de tireoidite também tem sido relatada em Beagles e 

aumento de anticorpos antitireoglobulina em grandes dinamarqueses, Cocker spaniels, Pointer 

inglês, Setter inglês, Wirehaired Pointer alemão, Maltês, Kuvasz e Petit Basset Griffon 

Vendeen, embora possa se desenvolver em cães de qualquer raça. 

No Brasil, o hipotireoidismo em cães é cerca de 10 a 30 vezes mais frequente (6,5%) 

que em países da Europa (0,64%) e nos Estados Unidos (0,2%), e este fato vem sendo 

atribuído a elevados níveis de iodo nas rações de cães (TEIXEIRA, 2008). 

 

 

 
 
1.4 Patogenia 

 

 

A doença é tipicamente caracterizada por baixos níveis do hormônio tiroxina da 

tireoide (T4) e da sua fração livre (T4 livre), além de aumento dos níveis de TSH. A T3 é 

raramente baixa e não pode ser utilizada em diagnóstico. Os hormônios da tireoide podem ser 

reduzidos por uma variedade de diferentes mecanismos, mas o verdadeiro hipotireoidismo 
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imunomediado primário é geralmente caracterizado pela presença de autoanticorpos de 

tireoglobulinas (KENNEDY et al., 2006b). 

Quando ocorre uma deficiência de hormônios da tireoide, o metabolismo de todos os 

órgãos e sistemas é afetado, e consequentemente, os sintomas apresentados serão muito 

variáveis e inespecíficos. Não existe um sintoma patognomônico que defina e diagnostique o 

hipotireoidismo (NELSON; COUTO, 2010). 

A diminuição da concentração dos hormônios da tireoide incita a diminuição do 

metabolismo basal e o aparecimento dos sinais associados, sendo que os mais frequentes 

incluem letargia, fraqueza, ganho de peso, intolerância ao exercício, intolerância ao frio e 

alteração no nível de consciência (VARALLO et al., 2014). 

Um dos principais resultados metabólicos da deficiência da tireoide é o aumento no 

nível de colesterol sérico, pois a síntese de colesterol está diminuída nestes casos, ocorrendo 

uma diminuição da excreção do colesterol biliar nos animais hipotireoideos, causando 

aumento do colesterol sanguíneo, apesar da síntese reduzida (ETTINGER; FEELDMAN, 

2004). 

Os mecanismos pelos quais o hipotireoidismo provoca alterações no metabolismo 

lipídico são vários, incluindo a diminuição da expressão do receptor de LDL no fígado, assim 

como a redução das atividades das lipases hepática e lipoproteica, bem como pela diminuição 

da excreção biliar de colesterol (VARALLO et al., 2014). 

É comum o paciente hipotireoideo apresentar anemia, mas o mecanismo da 

interferência da tireoide na eritropoiese ainda é controverso. Acredita-se que as principais 

causas da anemia no paciente hipotireoideo estejam relacionadas à adaptação fisiológica ao 

decréscimo da demanda de oxigênio ou a processos mais complexos, como a indiferenciação 

eritroide, a redução da ação do ácido retinoico no programa de diferenciação eritroide e a 

interferência na síntese de eritropoietina. Alterações menos comuns incluem aumentos 

discretos da fosfatase alcalina, alanina aminotrasnferase e creatinina quinase, as quais estão 

relacionadas, respectivamente, ao distúrbio do metabolismo lipídico no fígado e à miopatia 

induzida pela própria doença (VARALLO et al., 2014). 
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1.5 Sintomas 

 

 

Entre os diversos sinais clínicos que podem se manifestar nos animais com 

hipotireoidismo estão: demência, letargia, intolerância e relutância a exercícios, propensão a 

ganho de peso sem aumento de apetite ou consumo de alimento (ETTINGER; FEELDMAN, 

2004). A progressão da doença leva, eventualmente, a obesidade, letargia e alterações 

dermatológicas (KENNEDY et al., 2006b). 

Entre 60 e 80% dos cães com hipotireoidismo apresentam manifestações cutâneas. 

Os sinais dermatológicos mais comumente observados são pelos enfraquecidos, alopecia 

geralmente bilateral e simétrica, evidenciada, primeiramente, na lateral do tronco, tórax 

ventral e cauda. Também pode ser evidenciada escamação da pele, seborreia seca ou oleosa, 

piodermite superfical, hiperqueratose, hiperpigmentação, formações de comedos, otite 

ceruminosa e mixedema (VARALLO et al., 2014). 

Outros sinais clínicos menos comuns são neuropatias generalizadas ou miopatia, 

megaesôfago, anormalidades do sistema nervoso central, nanismo, anormalidades 

reprodutivas, diabetes melito insulino resistente, anormalidades oculares, anormalidades 

cardiovasculares, estupor com mixedema e coma (VARALLO et al., 2014). 

Os autores Bonnie e Lore (2003) também revelam a possibilidade de 

comportamentos anormais associados com a doença, como a relação entre agressão e 

hipotireoidismo, podendo esta ser a única queixa apresentada, com o animal, muitas vezes 

sendo descrito como tendo desenvolvido uma atitude “mal-humorada”. Ainda segundo  

Bonnie e Lore (2003), as atitudes de agressão associadas ao hipotireoidismo devem ser 

consideradas como um tipo específico de agressão, pois o histórico de episódios agressivos é 

único. O cão afetado demonstra atitudes agressivas esporádicas que vão se tornando mais 

frequentes. Por exemplo, o animal de estimação rosna para uma pessoa conhecida, 

simplesmente por esta se aproximar, porém permite que a mesma pessoa sente-se com ele no 

sofá. 

Segundo os autores Fatjó, Stub e Manteca (2002), o hipotireoidismo afeta o turnover 

da serotonina, que é um neurotransmissor envolvido no controle da agressividade, e baixos 

níveis de serotonina têm sido relacionados com a agressão em cães com a doença. Dodds e 

Aronson (1999) explicam que a baixa função da tireoide afeta negativamente o 

comportamento por meio de problemas na função neuroendócrina que controla as reações ao 
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estresse. Além dos baixos níveis de serotonina, alguns pacientes com hipotireoidismo têm 

níveis de cortisol (hormônio do estresse) bem elevados, o que leva à um estado de tensão 

constante. Essa tensão é associada a depressão e a função mental deficiente. Segundo Beaver 

(1999), alguns cães com hipotireoidismo, desenvolvem uma reação paradoxal de excitação e 

agressividade, que pode manifestar-se na ausência de outros sinais típicos da doença. 

 

 

 
 
1.6 Diagnóstico 

 

 

O diagnóstico presuntivo é formulado a partir da história pregressa do paciente, bem 

como pelos achados dos exames físico e laboratoriais. A associação dos sinais de diminuição 

da taxa metabólica com as anormalidades dermatológicas aumenta a suspeita clínica de 

hipotireoidismo. As alterações laboratoriais relacionadas com o hipotireoidismo são bem 

caracterizadas e estão intimamente correlacionadas à severidade e cronicidade da doença. 

Mas, apesar de não serem patognomônicas, a presença destas alterações no paciente com os 

sinais clínicos da doença ajuda a direcionar o diagnóstico (VARALLO et al., 2014). 

Uma anemia não regenerativa normocítica normocrônica pode ocorrer em 30 a 40% 

dos cães com hipotireoidismo (VARALLO et al., 2014). A concentração sérica de TSH 

aumenta na maior parte dos casos de hipotireoidismo primário devido à perda da 

retroalimentação de T3 e T4 na glândula hipófise. O TSH sérico alto e T4 ou T4 livre séricas 

baixas são diagnósticos de hipotireoidismo. Porém, a concentração sérica de TSH permanece 

normal em 20 a 40% dos cães hipotireoideos e a concentração sérica de TSH pode aumentar 

em cães eutireoideos com enfermidade não-tireoidiana (BIRCHARD; SHERDING, 2003). 

Segundo Varallo et al. (2014), o diagnóstico definitivo é obtido pelos testes de 

função tireoidiana. Existem inúmeros testes laboratoriais para avaliar a função tireoidiana, 

sendo que os principais são: 

 Concentração de tiroxina total (T4T): cães hipotireoideos possuem valores baixos 

de T4T; 

 Concentração de tiroxina livre (T4L): a diálise de equilíbrio é o padrão ouro para  

a mensuração de T4L, pois é menos afetada por doenças não tireoideanas e 

fármacos; 
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 Concentrações Séricas de Tirotropina (TSH): trata-se de um teste específico da 

espécie canina e possibilita a melhor compreensão do eixo hipófise-tireoide; 

 Testes de autoimunidade tireoidiana: apesar da associação com tireoidite 

linfocítica, cães com anticorpos antitireoglobulina (TgAA) e valores normais de 

T4T, T4L e TSH devem ser agendadas para monitoramento. Como consequência, 

a mensuração de TgAA não é um indicador sensível da disfunção da tireoide, mas 

a sua boa especificidade confere benefícios como uma segunda linha de teste de 

diagnóstico, particularmente se as concentrações de TSH canino e T4 total não  

são confirmatórias. 

 

 
A hiperlipidemia é a alteração mais clássica associada ao hipotireoidismo, e é 

decorrente de hipercolesterolemia, sendo uma alteração encontrada em até 75% dos pacientes. 

A falta de hormônios da tireoide ocasiona uma menor síntese e degradação de lipídeos, 

prevalecendo a menor degradação, o que predispõe ao acúmulo de colesterol e triglicerídeos 

no plasma. Outro fator que leva à hipercolesterolemia é a menor expressão do receptor de 

LDL em relação à redução nos hormônios tireoidianos. Apesar de outras doenças também 

causarem aumento no colesterol, como o diabetes mellitus e o hiperadrenocorticismo, 

elevações pronunciadas no exame podem indicar hipotireoidismo (PRADO; CALDAS- 

BUSSIERE, 2010). 

Quando os testes de diagnóstico são inconclusivos, pode-se justificar o diagnóstico 

terapêutico, realizando-se o tratamento com levotiroxina sódica, onde uma evolução positiva 

do quadro clínico pode indicar que o animal possui hipotireoidismo. A recomendasão deste 

método pode ser feita quando houver um dos seguintes resultados para os testes de função: 

concentração de T4T baixa; concentração de T4T normal e teste positivo para T4AA (auto- 

anticorpo da tireoglobulina); concentração de T4T normal e concentração de TSH alta 

(FERGUSON, 2007). 

A biópsia da tireoide, através do diagnóstico histopatológico, é considerado o método 

conclusivo para a identificação da doença. Porém, este método diagnóstico possui algumas 

desvantagens, por ser um método muito invasivo, dispendioso, que necessita de 

disponibilidade de tempo por parte do veterinário, além da falta de garantia de que produzirá 

um diagnóstico definitivo. A tireoidite linfocítica e a atrofia severa da tireoide podem ser 

facilmente identificadas pela histopatologia, porém, nem sempre a biópsia da tireoide é capaz 
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de fornecer dados claros sobre o estado funcional da glândula, principalmente quando os 

sinais clínicos ou os testes de função não são evidentes. Além disso, as variações da aparência 

histológica da tireoide podem ser confundidas com casos de hipotireoidismo secundário e, 

especialmente quando estão em estágios iniciais de desenvolvimento, com atrofia primária da 

tireoide ou hiperplasia das células foliculares (FELDMAN; NELSON, 2004). 

 

 

 
 
1.7 Tratamento 

 

 

O tratamento do hipotireoidismo tem como objetivo a terapia de reposição do 

hormônio tireoideo e a anulação da deficiência de hormônio tecidual, imitando o padrão 

natural de secreção e metabolismo do hormônio tireoideo. Em geral, a terapia é necessária por 

toda a vida do animal. A L-tiroxina ou levotiroxina sódica (L-T4) é o produto de escolha de 

reposição de hormônio tireóideo, e as formas orais são as mais comumente usadas. A 

dosagem e a frequência com que será administrada dependerão da gravidade do caso e da 

capacidade de resposta individual de cada animal (INACARATO, 2007). 

Segundo Bolfer et al. (2013) e Nelson e Couto (2010), em geral, a dose inicial de 

levotiroxina sintética (Tetroid®, Synthroid®) é de 0,022mg/kg (22µg/kg) a cada 12h por via 

oral, sendo que em caso de tratamento emergencial pode-se utilizar 0,66mg/kg. O tratamento 

irá normalizar as concentrações séricas de T4 e T3. O controle da eficácia da terapia deve ser 

realizado através da determinação das concentrações normais de T4, T3 e TSH e a 

estabilização do quadro clínico dos animais tratados. A resposta pode ser avaliada em uma ou 

duas semanas, sendo que as anormalidades neuromusculares apresentam melhora em uma a 

quatro semanas; as anormalidades dermatológicas de quatro a seis semanas, podendo levar até 

meses para desaparecer por completo. Deve-se reavaliar o paciente em seis a oito semanas 

após o início do tratamento, para adequar a dose do fármaco, porque a manutenção e o 

tratamento variam de acordo com cada paciente devido à oscilação na absorção e meia vida 

sérica da levotiroxina. 

Segundo os pesquisadores Romão et al. (2012), com tratamento adequado, todos os 

sinais clínicos e outras anormalidades associadas ao hipotireoidismo são reversíveis. De modo 

geral, os sintomas metabólicos, assim como atraso mental e letargia são os primeiros a 

melhorar, o que pode muitas vezes ser observado no prazo de 7 dias depois do início do 
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tratamento. A perda de peso é uma característica constante de um tratamento bem-sucedido e 

uma redução de 10% no peso pode ocorrer dentro de três meses. 

Seita (2009) revela ter surgido recentemente no mercado uma formulação de L- 

tiroxina líquida para administração oral. Estudos têm demonstrado algumas conclusões 

benéficas para o tratamento do hipotireoidismo com seu uso. O autor cita o estudo de Le 

Traon et al. (2009) onde os autores testaram a eficácia desta nova formulação e chegaram a 

algumas conclusões benéficas para o tratamento do hipotireoidismo, onde revelam que o 

tratamento do hipotireoidismo foi iniciado a uma dose de 20 µg/Kg de peso uma vez ao dia, 

que é metade da dose estabelecida para as formulações sólidas (em que a dose inicial 

defendida é 20 µg/Kg de peso duas vezes ao dia). No estudo citado, esta dose foi suficiente 

para controlar os sinais de hipotireoidismo na maior parte dos animais em estudo, e a 

porcentagem de animais em que se conseguiu controlar os sinais de hipotireoidismo, com 

menos de 20 µg/Kg de peso duas vezes ao dia, foi cerca de 85%, que é um resultado superior 

àqueles obtidos no tratamento com a forma sólida de L-tiroxina, que é de 65%. Uma 

explicação para este fato relaciona-se com a maior absorção da L-tiroxina na forma líquida  

em comparação com a forma sólida. 

Segundo Teixeira (2008), efeitos colaterais são raros e incluem ansiedade, dispneia, 

polidipsia, poliúria, polifagia, diarreia, intolerância ao calor, taquicardia, prurido e pirexia.  

Em cães é difícil a superdosagem com hormônio da tireoide por causa da taxa rápida de 

renovação metabólica para o T4 (de 10 a 16 horas, comparada a sete dias em humanos), 

excreção fecal pronunciada e absorção incompleta pelo intestino. 

A seborreia e o pioderma deverão ser tratados separadamente, pois estes problemas 

usualmente persistem por mais tempo que os sinais sistêmicos do hipotireoidismo. Casos de 

tratamento de esturpor de mixedema e coma necessitam de uma administração intravenosa de 

0,06mg/kg de L-T4, aquecimento passivo, fluidoterapia criteriosa, suplementação de 

glicocorticoides e ventilação mecânica, se for necessário (BIRCHARD; SHERDING, 2003; 

INACARATO, 2007). 
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1.8 Prognóstico 

 

 

O prognóstico para cães hipotireoideos irá depender da causa subjacente, sendo que a 

expectativa de vida de um cão adulto com hipotireoidismo primário, que está recebendo 

tratamento adequado, deve ser normal, já que a suplementação hormonal leva ao 

desaparecimento da maioria dos sintomas. O prognóstico para filhotes de cães com 

hipotireoidismo é reservado e depende da gravidade das anormalidades esqueléticas e 

articulares já ocorridas na época em que o tratamento foi instituído. Apesar da maioria dos 

sinais clínicos desaparecer com o tratamento, problemas osteomusculares, principalmente 

osteoartrite degenerativa, podem ocorrer em virtude de desenvolvimento ósseo articular 

anormais (NELSON; COUTO, 2010). 

O prognóstico para cães com hipotireoidismo secundário e terciário é reservado a 

desfavorável, e a expectativa de vida é reduzida em cães com formação congênita defeituosa 

da hipófise, principalmente por causa dos diversos problemas que se desenvolvem no início 

da vida. O hipotireoidismo secundário adquirido é normalmente provocado por destruição da 

região por massa expansiva com potencial para se expandir no sistema nervoso (NELSON; 

COUTO, 2010). 
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CONCLUSÃO 

 

 

O hipotireoidismo é a doença endócrina mais comum em cães, possuindo diversas 

formas de manifestação sintomatológica, de acordo com as alterações causadas pela 

deficiência hormonal nos diferentes sistemas orgânicos. 

Os hormônios da tireoide são determinantes primários do metabolismo basal, com 

grande importância na regulação do metabolismo. Por esse motivo, o hipotireoidismo deve ser 

diagnosticado precocemente e tratado de maneira adequada, para evitar transtornos no 

desenvolvimento, metabolismo e saúde do animal, especialmente no caso de filhotes. 

Além das causas mais comuns, como tireoidite linfocitária, atrofia folicular 

idiopática, tireoidectomia e tumores tireoidianos, que causam hipotireoidismo primário e 

correspondem a 95% das etiologias desta doença, esta pesquisa identificou que uma 

alimentação desbalanceada de iodo pode causar hipotireoidismo adquirido, e que, apesar de a 

deficiência de iodo ser um problema raro no cão hoje em dia, o excesso de iodo tanto em 

rações comerciais, quanto dietas caseiras que contenham elevados teores de iodo são capazes 

de induzir hipotireoidismo em cães. 

Outro fator causador desta doença que também está relacionado à alimentação é a 

presença de filtros solares orgânicos em uma variedade de alimentos, na água e no leite 

materno. Já foi comprovado que a exposição oral de animais a estes compostos é capaz de 

promover desregulação do eixo tireoidiano levando principalmente ao hipotireoidismo. 

O fármaco de escolha para o tratamento desta doença é a levotiroxina sódica sintética, 

que irá normalizar as concentrações séricas de T3 e T4. Os fármacos geralmente são de 

administração oral, tendo sido lançado no mercado uma nova formulação, líquida, que tem se 

revelado mais eficaz que a versão sólida, tendo em vista serem necessárias menores doses 

para controlar os sintomas da doença. 

O hipotireoidismo possui bom prognóstico, sendo de fácil tratamento, permitindo que 

o animal possa ter uma vida normal. O prognóstico só é reservado nos casos de filhotes, pois 

irá depender da gravidade das anormalidades neurológicas, esqueléticas e articulares ocorridas 

antes que o tratamento seja instituído. 
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