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Resumo
O hipertireoidismo felino é uma endocrinopatia multissistêmica resultante da alta concentração de hor-
mônios tireoidianos circulantes. Esta enfermidade tem ocorrido com maior frequência nos últimos anos, 
sendo mais diagnosticada que outras duas doenças comuns em gatos de meia idade a idoso, a insuficiên-
cia renal crônica e diabete melito. Embora sua etiopatogenia não esteja esclarecida, acredita-se que fato-
res nutricionais, ambientais e genéticos possam interagir e desencadear a doença. Os sinais clínicos mais 
marcantes são emagrecimento, polifagia, hiperatividade e taquicardia. Esse trabalho tem como objetivo 
relatar um caso clínico de um felino com hipertireoidismo submetido a tratamento prévio de iodo tera-
pia sem sucesso, e em seguida tireoidectomia unilateral com remissão dos sinais clínicos, normalização 
dos parâmetros laboratoriais e melhora clínica.
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Abstract
Feline hyperthyroidism is a multisystemic endocrinopathy resulting from the high concentration of cir-
culating thyroid hormones. This sickness has occurred more frequently in recent years, being diagnosed 
more than two other common diseases in cats middle-aged to elderly, chronic renal failure and diabetes 
mellitus. Although its pathogenesis is unclear, it is believed that nutritional, environmental and genetic 
factors can interact and trigger the disease. The most striking clinical signs are weight loss, polyphagia, 
hyperactivity and tachycardia. This work aims to report a case of a feline with hyperthyroidism sub-
mitted to previous treatment iodine therapy without success, and then unilateral thyroidectomy with 
remission of clinical signs, normalization of laboratory parameters and clinical improvement. 
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Introdução 
O hipertireoidismo é a endocrinopatia que mais 

acomete os felinos acima de oito anos, podendo 
acometer animais de quatro a vinte anos de idade. 
Uma minoria de 5% pode ter menos de oito anos. A 
doença endócrina afeta um a cada trezentos felinos 
sendo sua grande maioria, 99%, hiperplasia nodu-
lar benigna na glândula tireoide (1).

O hipertireoidismo em felinos é uma enfermida-
de multissistêmica que resulta na produção exces-
siva dos hormônios tiroxina (T4) e triiodotironina 
(T3) pela glândula tireoide (2), sendo que 80% dos 
acometidos possuem alteração bilateral nos lobos 
da tireoide, geralmente assimétricos, e apenas 20% 
dos gatos acometidos apresentam envolvimento 
unilateral da glândula. A alteração histológica mais 
comum nesses pacientes é a hiperplasia adenoma-
tosa, sendo os adenomas e carcinomas bem menos 
frequentes (3).

Recentemente, fatores circulatórios estimulado-
res da glândula tireoide, fatores de crescimento e 
neoplasias, além da influência dos alimentos e fato-
res ambientais, são descritos como fatores etiológi-
cos para a ocorrência dessa doença (4).  Compostos 
bociogênicos nos alimentos enlatados para felinos é 
descrito como fator de risco para o desenvolvimen-
to (5,6). 

Devido ao aumento de secreção do hormônio 
tireoestimulante (TSH), hormônio liberado pela 
hipófise, promovido pela tireoide doente, o lobo 
contralateral encontra-se atrofiado podendo não 
ser funcional. O lobo doente geralmente torna-se 
palpável ao exame clínico e encontra-se na região 
cervical, frequentemente deslocada para porção 
ventral devido seu peso, visto que, é frouxamente 
ligada à fáscia traqueal (3).  Aproximadamente 3 a 
5% dos gatos tireotóxicos apresentam tecido hipe-
rativo deslocado no mediastino (1).

Esses pacientes apresentam alguns sinais clíni-
cos mais comuns como perda de peso, perda mus-
cular e polifagia causados pelo aumento da deman-
da metabólica e gasto energético: hiperatividade, 
hiperexcitabilidade, deambulação ou irritabilidade 
pelo aumento da atividade adrenérgica;  pelagem 
seca e sem brilho e falhas de pelos causadas por 
lambedura excessiva e/ou avulsão pilar; poliúria, 
polidipsia associadas a alterações renais; diarreia e 
aumento no volume fecal (causadas pela hipermo-
tilidade), e alterações cardíacas (7,8,9).

O diagnóstico baseia-se no histórico do pacien-
te, achados laboratoriais e clínicos (10) além das 
dosagens dos hormônios tireoidianos (5,8). O tra-
tamento de hipertireoidismo em felino consiste em 
controlar a secreção de hormônios produzidos pela 
glândula tireoide acometida e consiste na adminis-
tração de medicamentos para reduzir a produção 
dos hormônios, remoção cirúrgica por tireoidecto-
mia e administração de iodo radioativo (11).

  O objetivo do presente estudo é relatar um caso 
clínico de um felino com hipertireoidismo que foi 
submetido à iodoterapia e após recidiva foi realiza-
da cirurgia de tireoidectomia unilateral.

Relato de caso
Paciente felino, macho, 13 anos de idade, apre-

sentou os primeiros sinais de hipertireoidismo aos 
6 anos de vida, quando foi tratado com iodo radio-
ativo. Esse paciente apresentava os sinais clássicos 
da doença, como: aumento da glândula tireóide à 
palpação, intolerância ao calor, mudança de com-
portamento com agressividade, polifagia, desidra-
tação moderada e emagrecimento. Houve melhora 
das manifestações clínicas e redução dos valores de 
T4 que eram elevados. 

Após 6 anos da realização do iodo radioativo, 
esse paciente voltou a apresentar os sinais clássicos 
da doença além de significativa perda de peso de 3 
quilos e sua tireoide era palpável ao exame clínico 
(Figura 1). A polifagia era evidente, procura de am-
bientes frios e agressividade também foi relatada.  
Esse paciente foi medicado com metimazol por 30 
dias na dose de 5 mg, uma vez ao dia, com bastan-
te dificuldade da administração pelo proprietário 
e sem sucesso na redução dos valores de T4 total 
que se encontrava em 8,35 ug/dl sendo os valores 
de referência de 1,5 a 4 ug/ dl. Outras alterações 
foram observadas nos exames como hematrócrito 
de 47%, sendo a referência até 45%; ALT 370 (valor 
de referência é de 6 a 83,0); proteinúria no exame de 
urina I e sangue oculto (++++).
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Figura 1: Image mostrando o aumento de volume palpável em 
região cervical do paciente com hipertireoidismo, no ato pré-
-cirúrgico (Fonte: arquivo pessoal).

Foi realizada ultrassonografia da região cervi-
cal desse paciente na mesma época e evidenciou-se 
aumento do lobo tireoidiano direito apenas, o que 
determinou a tireoidectomia unilateral. 

Foi ainda realizada punção aspirativa e análise 
citológica do material coletado que sugeriu proces-
so inflamatório o que levou à decisão de iniciar a 
terapia com iodo radioativo.

Esse paciente foi submetido a novo procedimen-
to de iodo radioativo, após o desmame com meti-
mazol, dessa vez sem sucesso na remissão do T4 
total que encontrava-se 13,06 ud/dl. Foi indicado 
para esse paciente a paratireoidectomia unilateral 
direita. 

A tereoidectomia foi realizada com o animal 

Figura 2: Imagem mostra paciente posicionado em decúbito 
dorsal, apoiado em compressa, mantendo a extensão do pes-
coço (Fonte: arquivo pessoal). 

Figura 3: A) Imagem com incisão de pele caudal a laringe e cranial ao manúbrio. B) acesso aos músculos esternoideo e esterno tire-
óideo (Fonte: arquivo pessoal).

Tireoidectomia em felinos com hipertireoidismo
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em decúbito dorsal, com pescoço apoiado em uma 
compressa cirúrgica mantendo a extensão do mes-
mo. Feita tricotomia ampla da região e anti-sepsia 
com clorexidine alcoólico (Figura 2). 

Incisão de pele caudal a laringe e anterior ao ma-
núbrio (Figura 3A), acesso aos músculos esternoiói-
deo (Figura 3B) que foram afastados lateralmente, 
acesso ao esterno tireoideo, que após incisados na 
rafe, foram deslocados lateralmente permitindo vi-
sualização da glândula. Foi possível visualizar que 
as glândulas tireoidea e paratireoidea direita en-
contravam se com tamanhos aumentados (Figura 
4), que determinou a remoção da paratireóide jun-
tamente com a tireóide pela técnica cirúrgica extra-
capsular unilateral.
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Figura 4: A) Fotografia permite visualizar a tireóide, indicada pela seta branca, após acesso aos músculos da região cervical. B) visu-
alização da tireóide, indicada pela seta, de tamanho aumentado após acesso aos músculos da região cervical 
(Fonte: arquivo pessoal).

A artéria cranial foi ligada (Figura 5), bem como 
as veias cranial e caudal da tireoide, com fio nylon. 
A glândula tireóide foi removida juntamente com 

Figura 5: Seta mostra os vasos craniais que irrigam a tireóide  
que serão ligados para que  a glândula possa ser removida 
(Fonte: arquivo pessoal). 

Figura 6: A imagem mostra a glândula após o procedimento de 
tireoidectomia (Fonte: arquivo pessoal).

Os músculos foram reposicionados e realizada 
a síntese com padrão sultan interrompido (Figuras 
7 A e B), feito reaproximação do tecido subcutâneo 
com fio absorvível 4-0, e sutura de pele com fio ina-
bsorvível, nylon 3-0. A ferida cirúrgica foi protegi-
da com curativo não compressivo.
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cápsula tireoidiana e paratireoide (Figura 6) com 
auxílio de uma gaze estéril.
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Figura 7: A) As imagens demonstram a sutura, com fio absorvível, feito na musculatura para iniciar o fechamento da ferida cirúrgica. 
B) síntese feita com pontos em sultan interrompidos (Fonte: arquivo pessoal). 

Após a cirurgia, os exames foram repetidos e 
os valores apresentaram-se próximos da normali-
dade. A glândula removida foi enviada para histo-
patológico apresentando o diagnóstico de adenoma 
cístico de tireóide com focos de carcinoma “in situ”. 
Animal encontra-se clinicamente bem, estável e 
não apresentou complicações pós-cirúrgicas.  Hou-
ve melhora das manifestações clínicas, paciente já 

Figura 8: Imagem do animal à esquerda com sinais de intolerância ao calor, procurando locais frios e úmidos no início da doença. Na 
imagem à direita, após a tireoidectomia, procurando ambientes mais quentes (Fonte: arquivo pessoal).
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não apresentava intolerância ao calor, podendo ser 
avaliada pela mudança do comportamento do ani-
mal, que antes deitava na terra molhada e no pós-
-cirúrgico aceitava roupas de frio e dormia dentro 
da sua “casinha” (Figura 8), sua agressividade havia 
reduzido e ingere quantidade de alimento esperada 
para um felino de 5 quilos, reduzindo a polifagia.
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Discussão
O hipertireoidismo é uma doença que acomete 

os animais de meia idade a idosos, sem predileção 
racial e sexual (1,7,5), conforme visto neste relato de 
caso, o gato, macho, sem raça definida que iniciou a 
primeira vez os sinais clínicos com 6 anos e depois 
12 anos de idade. 

Por ser uma doença multissistêmica, os sinais 
clínicos variam de acordo com a ação do hormô-
nio no organismo (12) e nesse paciente foi possível 
visualizar os sinais mais clássicos da doença como 
o aumento de volume na região cervical, polifagia 
(5,1,13), alteração comportamental (7,9), emagreci-
mento, alterações do pelame e intolerância ao calor 
(5). A polifagia associada ao emagrecimento que o 
paciente apresentou reduzem os diagnósticos dife-
renciais da doença.  Segundo Chacar (2015) e Mello 
(2004) há grande evidencia de doença renal pré-
-existentes e pós-tratamento nesses pacientes, o que 
pode ser de fato evidenciada neste caso pela protei-
núria, no exame de Urina I, e pela relação proteína/
creatinina urinária (0,43). A creatinina sérica desse 
paciente encontrava-se dentro do valor de referên-
cia (1,4) (Anexo A).

O diagnóstico da doença pode variar desde si-
nais clássicos e alterações dos hormônios tireoidia-
nos, a alterações menos significativas da dosagem 
dos hormônios e sinais de doenças comuns em pa-
cientes mais idosos como diabetes mellitus e doen-
ça renal (14,6), o que confundindo o clínico quanto 
ao diagnóstico de hipertireoidismo (1,5,10).  O caso 
relatado foi conclusivo nos exames de dosagem do 
T4 livre por diálise, ultrassonografia cervical e exa-
mes de sangue.

Os tratamentos sugeridos para essa doença in-
cluem: drogas anti tireoidianas, iodo radioativo e 
cirurgia de tireoidectomia (7,15). O tratamento com 
iodo radioativo tem prognóstico excelente levando 
a um estado de eutireoidismo em até 3 meses após o 
tratamento, em 95% dos casos, e uma sobrevida de 
2 anos em média (16). Além de descrita como técni-
ca segura e eficiente. (7). Em casos de tumores não 
funcionais, ou seja, quando a tireóide neoplásica 
não capta o radioisótopo, não deve ser realizados 
esse tratamento como o de escolha, pois não será 
observado o resultado esperado (17).  Nesse pacien-
te, como houve recidiva dos parâmetros clínicos e 
laboratoriais, descrito por alguns autores (15), após 
6 anos da iodoterapia, e não houve melhora após a 

segunda administração do radioisótopo, foi indica-
da remoção cirúrgica, e não nova aplicação do iodo. 

 A tireoidectomia quando bilateral apresenta 
alta incidência de hipoparatireoidismo (18) e é con-
tra indicada por alguns autores (19,20). Devido à di-
ficuldade de administração do medicamento anti-
-tireoidiano pelo proprietário, a não remissão dos 
sinais clínicos após o iodo terapia, e por ser uma 
afecção unilateral (17), o tratamento de tireoidec-
tomia foi o preconizado e eficaz na remissão dos 
sinais clínicos e melhora dos parâmetros do pa-
ciente, sem desenvolvimento do hipoparatireoidis-
mo e hipocalcemia (Anexo F). A técnica de escolha 
para esse paciente foi tireoidectomia extracapsular 
unilateral, pois, apenas um dos lobos tireoidianos 
apresentava indícios de alterações (16) e por ser 
um caso já recidivante, o indicado era a remoção 
da glândula, da cápsula e paratireóide a fim de evi-
tar hipertireoidismo pós- cirúrgico (15). Nesse caso, 
não foi feito o reimplante da paratireóide removida, 
já que, a contralateral havia sido preservada e dessa 
forma assumiria a função da mesma (19,21,22). A 
associação da administração do metimazol á cirur-
gia controla de forma mais efetiva os sinais clínicos 
(17), o que nesse paciente não foi possível devido 
as manifestações dos efeitos colaterais do seu uso, 
como vômito, prostração e a anorexia (7,11,23). 

Mesmo a citologia, desse paciente, ter indicado 
ser um processo inflamatório, possivelmente uma 
hiperplasia adenomatosa, o histopatológico pós 
tireoidectomia, afirmou ser um carcinoma, o que 
explica a resposta ineficiente ao iodo radioativo, 
já que, esses tumores parecem não concentrar o 
iodo radioativo de forma eficiente como as células 
adenomatosas (17). O diagnóstico foi apenas con-
firmado com histopatológico, mas deve-se sempre 
avaliar ambos os lobos, mesmo que apenas um seja 
palpável, através de ultrassonografia de alta resolu-
ção a fim de avaliar tamanho, parênquima e carac-
terização do tecido da tireóide, quando a cintigrafia 
não for possível, e sempre que possível realizar ci-
tologia e biopsia da contra lateral (20,24).

Conclusão
A tireoidectomia unilateral para esse paciente 

foi curativa, até o presente momento, com remissão 
dos sinais clínicos mais evidentes como agressivi-
dade, intolerância ao calor, polifagia e houve redu-
ção dos valores de T4 total. O paciente não apre-
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sentou as alterações comumente descritas como 
hipocalcemia e hipoparatireoidismo. A técnica es-
colhida foi a remoção completa da glândula tireoi-
de, paratireoide e cápsula para evitar que o tecido 
tireoideo permanecesse no local.
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