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Resumo
O hipotireoidismo felino congênito é uma doença endócrina rara e pouco relatada na literatura mundial. 
Os principais sinais clínicos observados são apatia, letargia, crescimento retardado, face arredondada, 
pescoço curto e grosso, membros encurtados e termofilia. O diagnóstico definitivo é realizado por provas 
hormonais bem como a avaliação da resposta terapêutica, após suplementação com L-tiroxina. O prog-
nóstico é reservado, depende do diagnóstico precoce e correta suplementação hormonal. Esse trabalho 
tem como objetivo relatar o caso de um felino com hipotireoidismo congênito e seu acompanhamento 
após excelente resposta à terapia instituída.
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Abstract
Congenital hypothyroidism in cats is a rare endocrine disease with few reports in literature. The main 
clinical signs are apathy, lethargy, growth retardation, round face, short, thick neck, shortened limbs 
and termofilia The definitive diagnosis is made by hormonal tests and evaluation of therapeutic respon-
se after supplementation with L-thyroxine. The prognosis is regarded and depending on the early and 
correct diagnosis as with correct hormonal supplementation. This study aims to report a case of a feline 
with congenital hypothyroidism and its follow-up after excellent response to L- thyroxine ther.
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Introdução
O hipotireoidismo é a enfermidade endócrina fe-

lina menos comumente diagnosticada na rotina clíni-
ca, ao contrário do hipertireoidismo, o qual é o mais 
comum. (1). Ocorre devido à diminuição da produção 
de tiroxina (T4) e de triiodotironina (T3) pela glându-
la tireoide devido a uma alteração ao longo do eixo 
hipotálamo-hipófise-tireoide ou a uma falha nos re-
ceptores de hormônios da tireoide (2,3). Pode ser clas-
sificado de acordo com o local em que há disfunção na 
produção do hormônio, sendo primário quando afeta 
a tireóide, secundário quando na hipófise e terciário 
quando a disfunção é no hipotálamo (4).

O hipotireoidismo congênito pode ser causado 
pela aplasia ou hipoplasia da glândula tireoide, ecto-

pia tireóidea, dishormogênese, tratamento materno 
com iodo radioativo, deficiência de iodo, tireoidite 
autoimune, hipopituitarismo, deficiência isolada de 
tireotrofina, enfermidade hipotalâmica ou deficiên-
cia de hormônio liberador de tireotrofina (TRH) (1). 
A maioria dos casos de hipotireoidismo felino em fi-
lhotes é devido a hipoplasia da tireoide que tem sido 
descrita em várias espécies (5,6).

Os sinais clínicos iniciam-se entre três e oito se-
manas de vida principalmente por falha no desen-
volvimento e são notados pelos proprietários co-
mumente entre oito e doze semanas de vida, ao se 
comparar o filhote enfermo aos irmãos saudáveis. 
Baixa estatura, demência mental e megacólon são 
reconhecidas como sinais de hipotireoidismo con-
gênito felino (4). Nos exames de bioquímica sérica e 



2Medvep - Revista Científica de Medicina Veterinária - Pequenos Animais 
e Animais de Estimação 2016;12(45); 1- xxx.

hemograma observam-se alterações como hiperco-
lesterolemia, hipercalcemia e anemia normocítica 
normocrômica. A hipercolesterolemia se desenvol-
ve devido à diminuição do metabolismo hepático e 
excreção fetal. A hipercalcemia é causada devido à 
diminuição de excreção renal e incremento na ab-
sorção gastrointestinal. Já o decréscimo da estimu-
lação da medula óssea por precursores hormonais 
tireoideanos resulta em anemia normocítica nor-
mocrômica (1). Felinos com hipotireoidismo apre-
sentam incremento do nível sérico de creatinina em 
relação aos felinos saudáveis (7). 

Em exames de imagem como a radiografia 
pode-se verificar atraso no fechamento de placas 
epifisiárias dos corpos vertebrais e de ossos longos 
(8). A ultrassonografia da glândula tireoide é uma 
técnica comumente utilizada, porém não fornece 
informações sobre a função da glândula. Pode ser 
útil para identificar a forma da disgenesia (aplasia, 
hipoplasia, hemiagenesia ou ectopia) (9).

O diagnóstico de hipotireoidismo felino é realiza-
do com base no histórico do paciente, sinais clínicos 
compatíveis com a enfermidade, alterações laborato-
riais, exames de imagem e mensurações hormonais 
associado à resposta terapêutica (4). Essa mensuração 
envolve avaliação sérica de T4 total, T4 livre, TSH. Co-
mumente a combinação das mensurações de T4 livre 
e TSH são eficientes, econômicos e efetivos (1).

O tratamento recomendado para essa disfunção 
endócrina é a reposição hormonal com a administra-
ção por via oral de levotiroxina sódica, uma forma 
sintética de hormônio tireoideano. Recomenda-se 
uma dose inicial de 5 a 10 µg/kg via oral a cada 24 
horas. A dose pode ser futuramente ajustada confor-

me a resposta terapêutica e as mensurações contro-
le de T4 total após a administração da levotiroxina 
(10). A resposta terapêutica é rápida e considerada 
excelente e as alterações clínicas e laboratoriais re-
solvem-se gradualmente dentro de um a três meses, 
enquanto alterações dermatológicas e musculoes-
queléticas podem ter uma resolução mais lenta de 
até seis meses após o início do tratamento (4).

O prognóstico para o hipotireoidismo congênito é 
reservado e a resposta terapêutica ao tratamento é de-
pendente da etiologia e do início precoce do tratamen-
to (8). O presente relato tem como objetivo descrever o 
caso de um felino diagnosticado com hipotireoidismo 
congênito e sua evolução durante a terapia instituída. 

Relato de caso
Foi atendido no Hospital Veterinário da Uni-

versidade Federal de Minas Gerais um paciente 
felino, macho, 8 meses, com histórico de apatia, le-
targia, pelame opaco e infantil, crescimento retar-
dado, atraso na erupção dentária e termofilia. Ao 
exame físico geral constatou-se frequência cardía-
ca de 164bpm, frequência respiratória de 28mpm, 
sem alterações cardiorrespiratórias, mucosas dis-
cretamente hipocoradas, tempo de preenchimento 
capilar de 2 segundos, turgor cutâneo adequado, 
linfonodos não reativos, pulso normocinético e 
rítmico e temperatura retal de 35,7ºC. Observou-
-se que o animal era subdesenvolvido e com carac-
terísticas físicas distintas em relação a irmã que 
convivia no mesmo ambiente. Apresentava face 
arredondada e infantil, pescoço curto e grosso, e 
membros encurtados (Figura 1).

Hipotireoidismo felino congênito

Figura 1 – (A) Imagem demonstrando a diferença entre irmãos da mesma ninhada, felino saudável (à esquerda) e felino com hipotireoidismo (à direita). 
(B). Felino com hipotireoidismo demonstrando características como: face arredondada e infantil, pescoço curto e largo e membros encurtados.

A B
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Foi coletado sangue para hemograma e análise 
bioquímica como exames de triagem. Observou-se 
anemia normocítica, normocrômica discreta (Qua-
dro 1) e um aumento de triglicerídeos, colesterol e 
creatinina séricas (Quadro 2). O paciente foi testado 
para FIV (vírus da imunodeficiência felina) e FeLV 
(vírus da leucemia felina) os quais foram negativos.

Com base no histórico, sinais clínicos e exames 

de triagem (hemograma e bioquímicos) suspeitou-
-se de enfermidade endócrina, principalmente 
hipotireoidismo felino. Coletou-se sangue para 
análise e mensuração de hormônios tireoideanos 
(T4 livre, T4 total e TSH por quimioluminescência) 
em que observou-se valores de T4 total e T4 livre 
abaixo dos valores de referência e TSH acima dos 
valores de referência  (Quadro 3).

Hemograma                                     Resultado                                       Valor de referência
Volume Globular 23% 24 a 45%
Hemoglobina 8,1 8 a 15
Hemácias 4,81 milhões 5 a 10 milhões
VCM 48,17 39 a 55
CHCM 31,08 30 a 36
RDW 12,7 12,5 a 17,5
Leucograma
Leucócitos Totais 9,800 5.500 a 19.500
Segmentados 6.225 2.500 a 12.500
Linfócitos 1.978 1.500 a 7.000
Monócitos 492 0 a 850
Eosinófilos 1105 0 a 1.500

Plaquetas 425mil 300 a 800mil
Quadro 1 – Hemograma e leucograma de um felino SRD de 8 meses de idade com suspeita de hipotireoidismo. Observam-se anemia 
normocítica normocrômica discreta.

Perfil Bioquímico                            Resultado                                         Valor de referência
ALT 80,2 6 a 83 U/L
Amilase 781,8 500 a 1.800 U/L
AST 42,27 23 a 43 U/L
Creatinina 2,1 0,8 a 1,8 mg/dL
GGT 4,3 1,3 a 5,1 U/L
Glicose 112,6 73 a 134 mg/dL
Proteínas Totais 6,9 5,4 a 7,8 g/dL
Albumina 2,8 2,1 a 3,3 g/dL
Globulina 4,1 2,6 a 5,1 g/dL
Ureia 56,24 40 a 60 mg/dL
Colesterol 167,01 40 a 86 mg/dL
Triglicerídeos 181,2 100 a 114

Quadro 2 – Perfil bioquímico sanguíneo de um felino SRD de 8 meses de idade com suspeita de hipotireoidismo. Observam-se aumento 
de triglicerídeos, colesterol e creatinina.

Hipotireoidismo felino congênito
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Hormônios tireoideanos           Resultado                               Valores de referência                  
T4 total 0,10 µg/dL 1,2 a 4,8 µg/dL
T4 livre 0,25 ng/dL 1,0 a 3,0 ng/dL
TSH 0,98 ng/dL 0,15 a 0,30 ng/dL

Quadro 3 – Função tireoideana por quimioluminescência de um felino SRD de 8 meses de idade com suspeita de hipotireoidismo. 
Observam-se diminuição dos valores séricos T4 total e T4 livre, bem como aumento de TSH.

Os resultados obtidos foram compatíveis com 
hipotireoidismo. Sendo assim, iniciou-se a terapia 
de reposição hormonal com levotiroxina humana 
(20µg/kg) 75µg totais VO SID. Após o início da tera-
pia houve visível melhora clínica do animal em cer-

ca de 30 dias. Observou-se melhora na qualidade 
do pelame, perda de características como face ar-
redondada, infantil, pescoço curto e grosso, incre-
mento no tamanho do animal além de visivelmente 
ter se tornado um animal mais ativo (Figura 2).

Figura 2 – Imagem demonstrando a diferença entre o mesmo paciente pré tratamento (A) e logo após os primeiros meses de tratamento 
(B), notar alteração na conformação da face.

A B

Após seis meses do diagnóstico e início do trata-
mento foram coletados novos exames para monito-
rização do animal. Coletou-se hemograma (Quadro 
4) em que foi observado valores normais de volume 
globular, bem como perfil bioquímico sérico (Quadro 
5) em que foi observado normalização dos valores 

de creatinina, mas ainda valores altos de colesterol 
e triglicerídeos Verificou-se, também, normalização 
dos valores hormonais de T4 total e importante incre-
mento nos níveis de T4 após terapia de reposição hor-
monal, condizendo com a condição clínica atual do 
animal e resultado do sucesso terapêutico (Quadro 6).

Hemograma                                      Resultado                                        Valor de referência
Volume Globular 42% 24 a 45%
Hemoglobina 14,1 8 a 15
Hemácias 10 milhões 5 a 10 milhões

Hipotireoidismo felino congênito
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VCM 42,00 39 a 55
CHCM 33,8 30 a 36
RDW 15,6 12,5 a 17,5
Leucograma
Leucócitos Totais 22.900 5.500 a 19.500
Segmentados 6.870 2.500 a 12.500
Linfócitos 14.656 1.500 a 7.000
Monócitos 458 0 a 850
Eosinófilos 916 0 a 1.500

Plaquetas 242mil *com agregados 300 a 800mil
Quadro 4 – Hemograma e leucograma de um felino SRD de 14 meses de idade 6 meses após o início de tratamento do hipotireoidismo..

Quadro 5 – Perfil bioquímico sérico de um felino SRD de 14 meses de idade 6 meses após o início de tratamento do hipotireoidismo. 
Observam-se ainda valores altos de colesterol e triglicerídeos.

Quadro 6 – Função tireoideana por quimioluminescência de um felino SRD de 14 meses de idade 6 meses após o início de tratamento 
do hipotireoidismo.

Perfil Bioquímico                            Resultado                                        Valor de referência
ALT 67,49 6 a 83 U/L
Amilase 695,9 500 a 1.800 U/L
AST 30,98 23 a 43 U/L
Creatinina 1,47 0,8 a 1,8 g/dL
FA 47,60 25 a 93 U/L
Glicose 107,65 73 a 134 mg/dL
Proteínas Totais 7,35 5,4 a 7,8 g/dL
Albumina 4,13 2,1 a 3,3 g/dL
Globulina 3,22 2,6 a 5,1 g/dL
Ureia 80,35 40 a 60 mg/dL
Colesterol 160,09 40 a 86 
Triglicerídeos 175,94 100 a 114

Hormônios tireoideanos                                                        Resultado                     VR*
T4 total (sem administração de levotiroxina) 23,0 ng/dL 15 a 30 ng/dL
T4 total (após 6 horas da administração da levotiroxina) 25,3 ng/dL 15 a 30 ng/dL

VR*= Valor de referência

Hipotireoidismo felino congênito
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Discussão
Hipotireoidismo congênito é raro e subdiagnostica-

do em gatos e a real incidência é desconhecida (4). O hi-
potireoidismo felino congênito é mais comum do que a 
forma adquirida, entretanto, os dois são extremamente 
raros (11). Como o classificado neste caso e relatado o 
hipotireoidismo primário é caracterizado por concen-
trações baixas de T4 e aumento nos níveis de TSH e está 
relacionado à deficiência ou incapacidade de produção 
hormonal pela glândula tireoide (12,13).

O hipotireoidismo é uma enfermidade complexa, 
e os sinais clínicos são frequentemente inespecíficos 
devido aos efeitos dos hormônios tireoideanos em 
diversos órgãos (14).  Os principais sinais clínicos 
do hipotireoidismo felino são letargia, sonolência, 
obesidade, retardo mental, atraso na erupção den-
tária, anormalidades no desenvolvimento muscu-
loesquelético como crânio amplo/largo, mandíbula 
encurtada, pescoço curto e grosso, membros curtos 
e geralmente valgos, face e pelagem infantil, assim 
como verificado no presente caso. Pode-se verifi-
car alterações físicas como aumento das fontanelas 
e macroglossia e alterações ao exame clínico como 
hipotermia e bradicardia (1,4,6,11). Estes sinais clíni-
cos geralmente não são verificados ao nascimento, 
mas desenvolvem-se posteriormente. Geralmente os 
filhotes com hipotireoidismo congênito apresentam 
tamanho normal ao nascimento e até maior que os 
demais irmãos (4). Tal afirmação foi observada no 
caso em questão, em que verificou-se uma diferença 
de desenvolvimento entre os dois animais de mesma 
ninhada com o passar do tempo.

Alterações neurológicas como fraqueza, hiporre-
flexia, déficits de propriocepção, tremores muscula-
res e ataxia e dermatológicas como pelame juvenil, 
pelagem fina e ressecada, otite externa recorrente, 
seborreia, alopecia e hiperpigmentação não foram 
verificadas neste presente caso, mas são condições 
que raramente acompanham a doença (15,16)

O diagnóstico do hipotireoidismo felino é baseado 
na história clínica, sinais clínicos, hemograma e bio-
químico e testes de função tireoideana (14). Anemia 
não regenerativa, hipercolesterolemia e aumento nos 
níveis de ureia e creatinina são passíveis de investiga-
ção para o hipotireoidismo como fora empregado A 
anemia normocítica e normocrômica verificada neste 
caso pode ser explicada pela deficiência de eritropoie-
tina, diminuição da atividade da porção vermelha da 
medula óssea, diminuição das concentrações de ferro 
sérico e da capacidade de ligação com as hemácias (1). 

Os hormônios tireoideanos influenciam direta e indi-
retamente na função dos túbulos renais e na absor-
ção e secreção de eletrólitos, enzimas mitocondriais, 
e assim o hipotireoidismo possui influencia negativa 
na função renal, levando ao aumento principalmente 
dos níveis séricos de creatinina (17).

O entendimento da fisiologia dos hormônios ti-
reoideanos é essencial para a interpretação dos testes 
diagnósticos da função da glândula tireóidea (1). Tais 
testes são considerados confirmatórios para o diag-
nóstico de hipotireoidismo, entretanto esses hormô-
nios podem ser afetados por outras variáveis (11). A 
idade do paciente e enfermidade concomitantes são 
as principais causas de alterações nas mensurações 
tireoidianas sem enfermidade tireóidea associada (1), 
condição clínica conhecida como eutireoideo doente.

No hipotireoidismo central a concentração de 
TSH e de T4 (livre) frequentemente está diminuída. 
No hipotireoidismo primário, em que a alteração 
é tireoidiana, o TSH geralmente está aumentado 
devido a falha no feedback do T4 sobre a hipófise 
como o analisado neste caso. (4). O padrão ouro 
diagnóstico é o teste por estimulação com TSH (18), 
porém atualmente indisponível para utilização na 
clínica de pequenos animais.

A reposição hormonal com levotiroxina sódica 
é o tratamento de escolha. A dose inicial do trata-
mento varia de acordo com a literatura pesquisada. 
Alguns autores consideram uma dose inicial de 5 a 
10µg/kg VO a cada 24 horas, a qual pode ser ajusta-
da futuramente (10). Entretanto a dose utilizada no 
presente relato foi de 20ug/kg VO a cada 24 horas 
assim como citam outros autores ocasionando em 
um bom resultado clínico (12). Para alguns pacien-
tes uma dose de 30µg/kg a cada 12 horas é necessá-
ria para observar melhora clínica (17).

O prognóstico para o hipotireoidismo congênito 
é reservado e a resposta terapêutica ao tratamento é 
dependente da etiologia e do início do tratamento (8). 

Conclusão
O hipotireoidismo é uma enfermidade endócrina 

de ocorrência rara em felinos, porém deve-se ter co-
nhecimento da sua ocorrência, epidemiologia, altera-
ções clínicas e tratamento. Alterações como demência, 
letargia, termofilia e alterações musculoesqueléticas, 
não observados nos outros filhotes da ninhada são 
importantes e não devem ser negligenciados.

O reconhecimento precoce e a instituição do 
tratamento são de suma importância para um bom 
prognóstico e sobrevida do paciente.

Hipotireoidismo felino congênito
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