
Hipotireoidismo 

Os baixos níveis de hormônios tireoidia-
nos, consequentes do hipotireoidismo 
franco, levam a diversas complicações 
clínicas, especialmente no que se re-
fere ao aumento dos fatores de risco 
cardiovascular.1 A disfunção endotelial e 
o aumento da resistência vascular pe-
riférica, que geram hipertensão arterial 
sistêmica (HAS), bem como as dislipi-
demias, por alterações no metabolis-
mo lipídico, estão entre os fatores que 
aumentam o risco de doença ateros-
clerótica no hipotireoidismo.1

Já o hipotireoidismo subclínico (HSC), no 
qual os níveis circulantes de hormônios 
tireoidianos estão dentro da faixa da nor-
malidade, parece ser uma condição in-
termediária entre o hipotireoidismo fran-
co e o eutireoidismo.1-3 Alguns desfechos 
desfavoráveis podem estar presentes em 
número maior no HSC do que nos indiví-
duos com níveis normais de TSH.3
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Estudos tem demonstrado associações entre hipotireoidismo sub-
clínico (HSC) e eventos cardiovasculares, bem como mortalidade, 
em adultos.4,5

Um dos primeiros estudos a associar o HSC à doença ateroscleró-
tica e ao infarto do miocárdio foi o estudo de Rotterdam, que 
avaliou 1149 mulheres com mais de 55 anos de idade.6 
Metanálise recente, de 35 estudos prospectivos, demonstrou que o 
HSC está associado a cerca de duas vezes mais risco de desenvol-
vimento de doença cardiovascular (risco relativo = 2,2) e mortali-
dade geral (risco relativo = 1,6), especialmente naqueles pacientes 
que já apresentam fatores de risco cardiovasculares associados.4 
A associação entre HSC e mortalidade cardiovascular já tinha sido 
previamente reportada em outras grandes metanálises.5,7

Essa demonstração de maior risco de eventos cardíacos em função da 
combinação do HSC com outros fatores de risco cardiovascular havia 
sido previamente sugerida em um estudo conduzido no Rio de Janei-
ro com 222 participantes.8 Nesse estudo, a calcificação coronariana 
(detectada por tomografia coronariana) foi um desfecho associado 
independentemente com a presença da combinação de maior pontu-
ação no escore de Framingham e hipotireoidismo subclínico, mesmo 
quando o TSH sérico estava em valores abaixo de 10,0 mUI/L.8

Posteriormente, outro estudo conduzido no Brasil, com mais de 
3000 indivíduos, demonstrou que mulheres no quinto quintil de 
TSH (porém numa faixa ampla de 2,68 a 35,5 mUI/L) também 
apresentavam maior associação com calcificação coronária.9

Os mecanismos envolvidos na associação entre o HSC e eventos 
cardiovasculares podem estar relacionados a fatores clássicos de 
risco cardiovascular, bem como a fatores menos estudados e re-
centemente atribuídos a maior aterosclerose e comprometimen-
to cardiovascular,10,11 conforme representado nas figuras 1 e 2. 
Dentre esses fatores não clássicos, podemos citar o estresse oxida-
tivo e o aumento crônico de marcadores inflamatórios.10,11 Vários 
mediadores inflamatórios, incluindo Interleucina-6, TNF-alfa e 
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Figura 1. Mecanismos da disfunção endotelial e da doença cardiovascular no hipo-
tireoidismo subclínico. 

Figura 2. Fatores de risco cardiovascular no hipotireoidismo subclínico.

Adaptada de Lu et al., 2015.10

Adaptada de Sun et al., 2015.11
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Proteína C reativa têm sido associados ao HSC.10 Esses media-
dores contribuem para a disfunção endotelial e diminuem a ação 
do óxido nítrico, bem como promovem o estresse oxidativo.10,11A 
Proteína C reativa tem sido considerada um marcador de doença 
cardiovascular em pacientes com HSC que apresentem dislipide-
mia e HAS.6 Outros fatores emergentes de risco cardiovascular e 
que têm sido associados ao HSC incluem a proteína ligadora de 
retinol 4 (RBP-4) e a redução de células progenitoras endoteliais 
na circulação.6 Além disso, o HSC tem sido associado a um esta-
do de hipercoagulabilidade em alguns estudos.6

Dentre os fatores clássicos, destacam-se os elementos da síndro-
me metabólica, os quais comumente se associam à obesidade, 
tais como a HAS, a dislipidemia e as disglicemias, via resistência 
à ação da insulina.12

A obesidade, porém, pode ser a causa e não necessariamente a 
consequência de pequenas elevações nos níveis séricos de TSH. 
A alteração hormonal não necessariamente retrata uma hipofun-
ção da glândula, mas pode ser uma consequência do aumento da 
massa corporal. Esse aumento de massa corporal, especialmente 
do tecido adiposo, leva a um aumento na produção de leptina, 
que, por sua vez, é um fator de estímulo hipofisário.13

Corroborando com essa última hipótese, a cirurgia bariátrica, 
com a consequente perda de peso, foi capaz de reduzir os níveis 
de TSH e a frequência de HSC de 16% para 1,7% em 75 pacien-
tes com obesidade.14 Por esse motivo, a presença de fatores de 
risco cardiovascular em pacientes obesos e com HSC pode ser 
tão somente uma consequência do ganho de peso e não necessa-
riamente do status tireoidiano, especialmente naqueles que não 
tenham evidência de autoimunidade tireoidiana.15

Em contrapartida, um estudo conduzido no Rio de Janeiro de-
monstrou que o HSC está associado com pior perfil lipídico, mes-
mo quando se avaliam pacientes sem obesidade.16 A reposição de 
levotiroxina foi capaz de melhorar o perfil lipídico desses pacientes 
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em ensaio clínico randomizado.16 Esse ensaio clínico foi incluído 
posteriormente em uma metanálise de 12 estudos que demonstrou 
queda de -11,21 mg/dL nos níveis de colesterol total e -8,5 mg/dL 
nos níveis de LDL-colesterol com o uso da levotiroxina.17

No que se refere à HAS, estudos populacionais associam positi-
vamente níveis de TSH e pressão arterial,18-20 porém não existem 
ensaios clínicos para avaliar o impacto do uso da levotiroxina na 
pressão arterial de pacientes com HSC.
Quanto aos demais elementos da síndrome metabólica, um es-
tudo com mais de 1200 indivíduos demonstrou que a presença 
de ao menos três desses elementos foi mais frequente no HSC, 
mesmo após ajuste para IMC, fumo e idade. Essa associação 
permaneceu presente mesmo ao se considerar somente HSC com 
níveis de TSH menores que 10,0 mUI/L, no caso de indivíduos do 
sexo masculino.12 Níveis de HOMA-IR também parecem ser mais 
altos em pacientes com HSC, o que estaria relacionado a uma 
resistência à ação insulínica.21 Homocisteína também parece ser 
um fator de risco cardiovascular associado ao HSC.21

Apesar do exposto, faltam ensaios clínicos específicos para de-
monstrar que o tratamento do HSC leva a uma redução do risco car-
diovascular. Indiretamente, em uma metanálise recente, incluindo 
12 ensaios clínicos, pôde-se demonstrar que o tratamento do HSC 
pode levar a uma redução da espessura média carotídea.22 Adicio-
nalmente, também se deduz um possível benefício da reposição da 
levotiroxina quando se observam coortes em que o tratamento foi 
capaz de reduzir o risco cardiovascular e a mortalidade de pacien-
tes com HSC,23,24 especialmente em pacientes com menos de 65 
anos de idade.24 Em resumo, o risco de doença cardiovascular tem 
sido reportado como aumentado no HSC, especialmente quando 
há uma combinação de fatores de risco cardiovascular em pacien-
tes com menos de 65 anos de idade. Isso motiva a recomendação 
do seu tratamento mesmo quando os níveis de TSH estão discre-
tamente elevados em valores >7,0 mUI/L.3
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