
Hipotireoidismo 
no idoso

Nas últimas décadas, o envelhecimento 
da população mundial tem se apresenta-
do como um importante aspecto na saú-
de. Estima-se que a população de idosos 
representava 8,5% da população mundial 
em 2015 e que, em 2030, este  contin-
gente alcançará 13%.1 Tal mudança trará 
vários desafios para a saúde, pois os ido-
sos são mais acometidos por doenças crô-
nicas como hipertensão, diabetes mellitus, 
câncer e alterações relacionadas à tireoi-
de, as quais estão entre as dez doenças 
crônicas mais prevalentes em idosos.2

A população idosa é heterogênea e difi-
cilmente se encontra apenas uma classi-
ficação que inclua todas as suas caracte-
rísticas. Pode-se dividi-la por idade (60 a 
70 anos, 70 a 80 anos e maiores de 80 
anos) ou usando critérios de fragilidade 
(clinical frailty scale, FRAIL scale).1

Em relação ao hipotireoidismo, pode ser 
dividido em hipotireoidismo manifesto 
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(TSH elevado com T4 livre baixo) e hipotireoidismo subclínico (TSH 
elevado com T4 livre dentro dos valores da normalidade). Estudos 
que abordaram a prevalência destas condicões na população bra-
sileira sugerem que entre 11-12% da população idosa apresen-
ta hipotireoidismo.3,4 Um importante fator a ser lembrado para a 
confirmação do diagnóstico de hipotireoidismo é a necessidade de 
repetição dos exames no intervalo de 2-3 meses.5

Este artigo discutirá os aspectos que sugerem ou não o tratamen-
to para o hipotireoidismo subclínico em idosos, pois, em relação 
ao hipotireoidismo manifesto, já existe o consenso de que o deve 
ser tratado. Dentre os benefícios do tratamento do hipotireoidismo 
manifesto em idosos tem-se a melhora da função cardíaca e das 
funções cognitivas e executivas, além de evitar sua progressão 
para o mixedema, condição com mortalidade nesta faixa etária.1

QUAIS AS ALTERAÇÕES DO TSH NO IDOSO?

Com o envelhecimento, ocorre uma série de mudanças no eixo hi-
potálamo-hipófise-tireoide. Dados extraídos do National Health and 
Nutrition Examination Survey III (NHANES III)6 sugerem que o en-
velhecimento provoca uma alteração em relação à faixa de normali-
dade do TSH (Figura 01). Essa alteração pode ser atribuída a fatores 
diversos, como a mudança do set point do TSH na hipófise, a dimi-
nuição da sensibilidade do TSH na hipófise, a diminuição da ativi-
dade biológica do TSH ou uma insensibilidade do TSH na tireoide.1,6

Outros estudos também apontaram em uma direção seme-
lhante para esta mudança dos valores de TSH com o enve-
lhecimento, sendo o uso de valores de TSH “idades específi-
cas” preconizadas.5,7

Em resumo, o limite superior atual do intervalo de referência de 
TSH em idosos não reflete as alterações relacionadas à idade e 
leva ao diagnóstico exagerado de hipotireoidismo e, consequen-
temente, ao provável tratamento desnecessário de um número 
desconhecido de pessoas com hormônios da tireoide.8-11
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EXISTEM BENEFÍCIOS NO TRATAMENTO DO 
HIPOTIREOIDISMO SUBCLÍNICO EM IDOSOS EM 
RELAÇÃO AOS DESFECHOS CARDIOVASCULARES E 
MORTALIDADE? 

O sistema cardiovascular é influenciado pela função da tireoide 
em vários aspectos, como os de regular a síntese de proteínas, 
modular a atividade do sistema adrenérgico e atuar na resistên-
cia vascular periférica. No entanto, o impacto do hipotireoidis-
mo subclínico no sistema cardiovascular ainda é controverso. Os 
efeitos do hipotireoidismo subclínico em adultos jovens são geral-
mente negativos, enquanto que, os em idosos, são conflitantes.12

De maneira geral, os estudos apontam que o hipotireoidismo sub-
clínico em adultos jovens está relacionado a anormalidades de lí-
pides e ao aumento do risco cardiovascular, os quais podem ser 
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reversíveis com a administração de levotiroxina. Entretanto, essa 
relação não persiste quando se avalia idosos, principalmente os 
de idade mais avançada (maiores de 80 anos). Vários estudos não 
conseguiram demonstrar a relação entre hipotireoidismo subclíni-
co e doença aterosclerótica coronariana, cerebrovascular e arterial 
periférica em idosos, sendo a insuficiência cardíaca a comorbida-
de mais relacionada ao hipotireoidismo subclínico, especialmente 
com valores de TSH maiores que 10 mUI/ml.1,13,14

Importante ressaltar que estudos como Leiden 85+ Study, que in-
cluiu 599 pacientes de 85 anos, com seguimento por quatro anos, 
demonstrou que pacientes com hipotireoidismo subclínico não 
apresentaram nenhum efeito negativo por esta condição e, em rela-
ção a mortalidade, apresentaram taxas menores quando compara-
dos à pacientes em eutireoidismo. Tal achado sugere um efeito pro-
tetor do hipotireoidismo subclínico em idosos (maiores de 85 anos).8

EXISTEM BENEFÍCIOS NO TRATAMENTO DO 
HIPOTIREOIDISMO SUBCLÍNICO EM IDOSOS EM 
RELAÇÃO AOS DESFECHOS COGNITIVOS E DE 
QUALIDADE DE VIDA? 

O hipotireoidismo subclínico apresenta particularidades em relação 
aos idosos. Um dos aspectos de maior importância é a pouca relação 
entre a função tireoidiana e os sintomas e sinais.
Novamente o hipotireoidismo subclínico parece ter efeitos diferen-
tes em adultos jovens e idosos. Recentes metanálises sugerem 
não haver relação entre o hipotireoidismo subclínico e depressão, 
declínio cognitivo e função cognitiva em idosos.15-17 Stott e col. 
conduziram o maior estudo prospectivo randomizado que avaliou o 
tratamento ou não do hipotireoidismo em idosos. No total 737 pa-
cientes acima de 65 anos foram randomizados para o tratamento ou 
não do hipotireoidismo subclínico. O TSH inicial era de 6,4 mUI/ml  
a idade média de 74 anos. Ao final do seguimento de um ano, 
pacientes que pertenciam ao grupo levotiroxina apresentaram 
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um TSH de 3,63 mUI/L, e o grupo que recebeu placebo, de 
5,48 mUI/L. Não houve diferenças entre os grupos em relação à 
qualidade de vida, avaliada por questionário, para os sintomas do 
hipotireoidismo e de fraqueza.18

DEVE-SE TRATAR O HIPOTIREOIDISMO SUBCLÍNICO 
EM IDOSOS?

O hipotireoidismo subclínico em idosos deve ser avaliado no con-
texto específico de cada paciente, sendo que, além da faixa etá-
ria (60-70 anos, 70-80 anos ou maiores de 80 anos), as comor-
bidades também apresentam grande importância.
Antes de se iniciar o tratamento, deve-se realizar uma série de 
perguntas práticas:

• A elevação de TSH foi consistente em 2 repetições?

• Existem sintomas ou sinais de hipotireoidismo?

• Quais são os benefícios da terapia com levotiroxina?

• Os benefícios superam os riscos potenciais?

Um importante aspecto a ser levado em consideração são altera-
ções nos valores de TSH ao longo dos anos. Dados de quatro estu-
dos populacionais em idosos demonstram que entre 30 a 52% dos 
pacientes que apresentaram elevações do TSH retornaram para va-
lores de normalidade ao longo do seguimento e apenas 0 a 27% dos 
pacientes apresentaram hipotireoidismo manifesto (Figura 2).8-11

O Consenso da European Thyroid Association sugere que os pa-
cientes acima de 70 anos, principalmente os maiores de 80 anos, 
e com TSH inferior a 10mUI/ml devem realizar o seguimento e 
repetir os exames em 6 meses.5 Para aqueles que apresentam 
TSH maior que 10 mUI/ml, especialmente com sintomas ou alto 
risco cardiovascular, o tratamento deve ser considerado.
Uma vez decidido pelo tratamento, a levotiroxina deve ser ini-
ciada em doses baixas e os exames de controle realizados em 
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6-8 semanas.5 Alguns importantes pontos devem ser lembrados 
em relação ao tratamento:
Não existem indicações para o tratamento com T3, a levotiroxina 
é o tratamento de escolha.
O hipertireoidismo iatrogênico em idosos deve ser sempre evitado 
devido a sua importante morbidade nesta faixa etária.1,18

CONCLUSÃO

O hipotireoidismo manifesto em idosos é uma situação com grave 
morbidade e piora da qualidade de vida e deve ser sempre tratado. 
O hipotireoidismo subclínico é frequente em idosos, porém seu 
tratamento, na maioria dos casos, deve ser realizado principal-
mente quando o TSH estiver maior que 10 mUI/ml em duas ocasi-
ões e o paciente apresentar sintomas ou alto risco cardiovascular.

Figura 2. Alterações ao longo do seguimento da função tireoidiana em idosos. 

Elaboração própria, 2019. 

Em azul a frequencia de retorno da função tireoidiana ao eutiroidismo e em vermelho a 
frequencia da evolução ao hipotiroidismo manifesto.8-11 
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