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Resumo 

 

O hipertiroidismo é a doença endócrina mais comum em gatos, sendo a idade 

média de diagnóstico 13 anos. É uma doença multissistémica que resulta das 

concentrações elevadas de T4 total e T4 livre. O principal fator de risco associado ao 

hipertiroidismo é a alimentação dos animais. Os sinais clínicos mais comuns 

associados a esta doença são a perda de peso e a polifagia. O diagnóstico de 

hipertiroidismo é confirmado pelas concentrações elevadas de T4 total e T4 livre. Para 

além disso é importante realizar hemograma, análises bioquímicas, análise de urina, 

ecografia abdominal e da tiróide, ecocardiografia e electrocardiograma.  

 O tratamento desta doença deve ter em conta o custo do tratamento, a 

disponibilidade do tutor para o tratamento e a presença de doenças concomitantes 

como insuficiência renal e cardiomiopatia hipertrófica. Assim, o hipertiroidismo pode 

ser tratado com fármacos anti-tiroidianos, dieta com restrição em iodo, tiroidectomia ou 

tratamento com iodo radiativo. O prognóstico depende da idade do animal e da 

presença de azotemia, hipertensão e proteinúria aquando o diagnóstico.  

 Os principais objetivos deste estudo foram: caraterizar a população em estudo, 

avaliar a prevalência de gatos hipertiroideus numa população considerada de risco e à 

qual foi solicitada a mensuração de T4 total e analisar a associação das variáveis 

estudadas com o diagnóstico de hipertiroidismo. 

Os dados da componente prática deste trabalho foram recolhidos no Hospital 

Veterinário do Baixo Vouga, localizado na região centro de Portugal, no período 

compreendido entre setembro de 2014 e setembro de 2018. Assim, a componente 

prática deste trabalho incluiu uma população de 55 gatos à qual foi solicitada a 

mensuração da concentração de T4 total. Esta solicitação deveu-se a uma suspeita de 

hipertiroidismo ou foi incluída num painel sénior ou geriátrico. Destes 55 gatos, 13 (24 

%) eram hipertiroideus.  

A idade média dos gatos hipertiroideus foi de 13,1 anos. Todos os 13 gatos 

hipertiroideus eram da raça Europeu Comum e não existiu diferença significativa na 

prevalência do hipertiroidismo relativamente ao género. 

A perda de peso e a polifagia foram os sinais clínicos mais relevantes, estando 

presentes respetivamente em 85 % e 39 % dos gatos hipertiroideus. Os motivos para 

solicitação da mensuração sérica de T4, foram: uma suspeita de hipertiroidismo, 

realização de um painel sénior e realização de um painel de geriátrico. Dos 13 gatos 

hipertiroideus, em 12 (92 %) a concentração de T4 foi solicitada devido a uma suspeita 

de hipertiroidismo e no restante (8 %) devido à realização de painel geriátrico. Assim, 

neste estudo 1 dos casos de hipertiroidismo foi detetado na ausência de sinais 
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clínicos, aquando da realização de um painel geriátrico. Este facto alerta a importância 

de realizar esta analise em animais geriátricos, uma vez que o risco de desenvolver a 

doença aumenta com a idade.  

 

Palavras-chave: Hipertiroidismo felino; tiróide; concentração de T4; gato 
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Abstract 

 

Hyperthyroidism is the most frequent endocrine disease in cats. The average 

diagnostic age of hyperthyroidism is 13 years. It is a multisystemic disease caused by 

elevated levels of total and free T4. Cats feeding is the main risk factor associated with 

this disease. The most common signs of hyperthyroidism are weight loss and 

polyphagia. The diagnostic is confirmed by high levels of total and free T4. In addition, 

hemogram, biochemical and urine analysis, abdominal and thyroid ultrasound, 

echocardiography, and electrocardiogram should be performed. 

The treatment of this disease should consider the cost of treatment, the 

availability of the tutor for the treatment and the presence of concomitant diseases 

such as renal failure and hypertrophic cardiomyopathy. Thus, hyperthyroidism can be 

treated with anti-thyroid drugs, iodine restriction diet, thyroidectomy or radiative iodine 

treatment. The prognosis depends on animal age and presence or not of azotemia, 

hypertension and proteinuria. 

The main objectives of this study were: the characterization of the study 

population, the evaluation of hyperthyroid cats prevalence in a population considered to 

be at risk and the association between the variables studied with hyperthyroidism 

diagnosis. The date evaluated in this study was collected in Hospital Veterinário do 

Baixo Vouga, located in the central region of Portugal, between September 2014 and 

September 2018. This being said, 55 cats were included in this study and the total T4 

levels of each one was measured. This request was either due to a hyperthyroidism 

suspicion or included in senior or geriatric panel. 13 (24%) of the 55 cats were 

diagnosed with hyperthyroidism with an average age of 13,1 years.  All the 

hyperthyroid cats were European Shorthair. There was no significant difference in the 

prevalence of hyperthyroidism respecting to gender. Weight loss and polyphagia were 

the most relevant clinic signs analysed being present in, respectively, 85 % and 39 % 

of the cats with hyperthyroidism. 

The reasons for requesting the T4 serum measurement were: hyperthyroidism 

suspicion and elaboration of a senior and a geriatric panel. From the 13 hyperthyroid 

cats, in 12 (92%) the T4 concentration was requested due to a suspicion of 

hyperthyroidism and in the remaining (8%) due to a geriatric panel. Thus, in this study 

1 of the cases of hyperthyroidism was detected in the absence of clinical signs, when 

performing a geriatric panel. This fact warns of the importance of performing this 

analysis in geriatric animals, since the risk of developing the disease increases with 

age.  

Keywords: Feline hyperthyroidism; thyroid; T4 concentration; cat 
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CAPÍTULO I – Revisão Bibliográfica 

 

1. Anatomofisiologia 

A glândula tiróide é formada por dois lóbos aplanados e fusiformes, que se 

localizam em cada lado da traqueia, entre o sétimo e o décimo anel traqueal, situando-

se distalmente em relação a laringe (König, 2005; Birchard, 2006). O lóbo esquerdo 

situa-se numa posição mais caudal em relação ao lóbo direito (Birchard, 2006). Os 

dois lobos conectam entre si por um fino tecido de 1 a 2 mm, o istmo (König, 2005; 

Bacha & Bacha, 2012, Greco,& Stabenfeldt, 2013). 

Os lóbos são revestidos por uma fina camada de tecido conjuntivo e dividem-se 

em lóbulos onde se localizam os sinusóides tiroideus, que são separados por 

trabéculas de tecido conjuntivo (König, 2005; Bacha & Bacha, 2012). Cada lóbulo é 

constituído por numerosas células foliculares organizadas de forma circular formando 

o folículo. Os folículos são preenchidos com uma substância de coloração 

homogénea, o colóide, que contém uma glicoproteína, a tireoglobulina, que é a 

principal forma de armazenamento das hormonas da tiróide (Greco & Stabenfeldt, 

2013; Scott-Moncrieff, 2015a). 

A forma das células foliculares varia de acordo com a atividade da glândula, assim, 

são cubóides, quando a secreção é basal e alongadas quando são estimuladas a 

libertar as hormonas (Bacha & Bacha, 2012; Greco & Stabenfeldt, 2013). Outras 

células endócrinas importantes são as células parafoliculares, também conhecidas por 

célula C, que se localizam fora dos folículos. Esta célula secreta calcitonina, uma 

hormona que tem como função reduzir a concentração de cálcio pela inibição da 

reabsorção óssea, sendo ativada quando ocorre um aumento das concentrações de 

cálcio plasmático (Junqueira & Carneiro, 2004; Allison & Maddux, 2007;Greco & 

Stabenfeldt, 2013). 

 

2. Fisiologia 

A tireoglobulina (Tg) é sintetizada dentro das células foliculares da tiróide e 

secretada no colóide. O iodo é convertido em iodeto no trato intestinal e transportado 

para a célula folicular pelo simporta sódio-iodeto (NIS). Na célula folicular o iodo é 

oxidado pela tireoperoxidase (TPO), uma enzima chave na biossíntese das hormonas 

da tiróide e atua em conjunto com um oxidante, o peróxido de hidrogénio (Greco & 

Stabenfeldt, J., 2013). 
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Na membrana apical, o iodo é incorporado aos resíduos de tirosina da 

tireoglobulina e forma-se a monoiodotirosina (MIT) e a diiodotirosina (DIT) (Greco, D. & 

Stabenfeldt, J., 2013). T3 é formada com o acoplamento da monoiodotirosina com a 

diiodotirosina e a T4 é formada com o acoplamento da diiodotirosina com a 

diidotirosina (Scott-Moncrieff, 2015a) (Figura 1). 

 
Figura 1: Eixo hipotalamo-hipófise-tiróide e as principais etapas na formação hormonas 
tiroidianas. O hipotálamo liberta a hormona libertadora de tirotropina (TRH), que estimula a 
hipófise a libertar hormona estimulante da tiróide (TSH). O TSH, constituído pelas subunidades 
α e β, liga-se e ativa o receptor de TSH (TSH-R) acoplado às proteínas G. O iodeto é 
ativamente transportado para dentro das células foliculares pelo sistema simporte do sódio-
iodeto na membrana apical. A peroxidase tiroideia oxida o iodeto e subquentemente os 
resíduos tirosil da tireoglobulina (Tg) são iodados na presença de peróxido de hidrogénio. O 
acoplamente das iodo tirosinas, monoiodotirosil e diiodotirosil resulta na formação de T4 e T3. 
Esta reação também é catalisada pela peroxidase tiroidiana e Tg é reciclada na célula folicular. 
T3 e T4 são libertadas na corrente sanguínea. Para além de possuírem ações periféricas, 
também atuam com um feedback negativo na liberação de TRH e TSH (Adaptado de: Van 
Hoek et al, 2014). 
 
 

2.1. Hormonas da tiróide no plasma 

As hormonas da tiróide circulam no plasma ligadas a proteínas, sendo a 

ligação de T4 mais forte que a de T3 e apenas 1 % de T4 circula livremente no plasma 

(Scott-Moncrieff, 2015a).  

No gato a principal proteína de ligação é a pré-albumina. Apenas as hormonas 

tiroidianas livres produzem o efeito biológico e regulam a secreção de TSH, enquanto 

que as hormonas ligadas a proteínas servem como reservatório (Scott-Moncrieff, 
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2015a). A entrada de T3 e T4 nas células é mediada por proteínas transportadoras, a 

T3 entra nas células mais rapidamente e tem um início de ação mais rápido e é três a 

cinco vezes mais potente que o T4 (Yen & Brent, 2013). 

 

2.2. Função das hormonas da tiróide 

As hormonas da tiróide regulam muitos processos metabólicos, influenciando a 

concentração e a atividade de inúmeras enzimas, o metabolismo de substratos, 

vitaminas e minerais, as taxas de secreção e degradação de praticamente todas as 

outras hormonas e a resposta de seus tecidos-alvo para essas hormonas. As 

hormonas tiroidianas são extremamente importantes no desenvolvimento fetal, 

particularmente no sistema neural e esquelético e estimulam a síntese de proteínas e 

enzimas da termogénese e todos os aspectos do metabolismo de carboidratos e 

lipídios, incluindo síntese, mobilização e degradação (Yen & Brent, 2013).   

Por outro lado, também têm efeitos cronotrópicos positivos e inotrópicos 

positivos no coração; aumentam o número e a afinidade dos recetores beta-

adrenérgicos, melhoram a resposta às catecolaminas, são necessários para o impulso 

hipóxico e hipercápnico dos centros respiratórios, estimulam a eritropoiese e estimular 

a renovação óssea aumentando tanto a formação como a reabsorção óssea 

(Greenspan, 2001). 

 

3. Etiologia 

3.1. Genética 

A estimulação das células foliculares da tiróide pelo TSH resulta no 

crescimento das mesmas, bem como, na síntese e secreção das hormonas da tiróide 

através do sistema de transdução de sinal da proteína G - adenosina monofosfato 

cíclica (cAMP) (Scott-Moncrieff, 2015b). 

A glândula tiróide felina normal contém subpopulações de células foliculares 

com alto potencial de crescimento e recetores de TSH que têm atividade constitutiva 

basal (Scott-Moncrieff, 2015b). Na glândula tiróide de um gato que futuramente 

desenvolverá hipertiroidismo, as subpopulações de células foliculares começam a 

replicar-se autonomamente. Quando essas subpopulações estejam presentes em 

número suficiente, o crescimento e a síntese de hormonas da tiróide torna-se 

autónomo (Peter et al, 1991). 

No estudo de Watson e dos seus colaboradores, foi observado que existiam 

onze mutações no receptor de TSH e que em 14 dos 41 casos analisados, os gatos 

apresentavam nódulos com diferentes mutações (Watson et al, 2005).  
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A diminuição da expressão da proteína G nas células foliculares da tiróide 

poderá reduzir o efeito inibitório na cascata do cAMP, levando ao crescimento 

autónomo e à hipersecreção de tiroxina (Ward, et al, 2005b). Também foi detetada a 

sobreexpressão do produto do oncogene c-Ras em áreas de hiperplasia 

nodular/adenoma e 18 gatos com hipertiroidismo (Merryman,et al, 1999). Estes 

estudos sugerem que múltiplas mutações nas células foliculares da tiróide podem, em 

última análise, resultar na autonomia das células da glândula (Scott-Moncrieff, 2015b). 

 

3.2. Fatores de risco 

Os principais fatores de risco apontados como causadores de hipertiroidismo 

foram a alimentação baseada em alimentos enlatados, serem gatos “indoor”, a 

exposição a “sprays” de ectoparasitas, fertilizantes, inseticidas e herbicidas (Scarlett, 

et al, 1988). A utilização da caixa de areia também pode contribuir para o 

desenvolvimento de hipertiroidismo. Por outro lado, a raça Siamesa e Himalaia 

apresenta uma menor predisposição (Kass et al, 1999). 

Porém, num estudo realizado por Martin e os seus colaboradores não existiu 

associação entre a raça e risco de desenvolver hipertiroidismo. Também a exposição a 

fertilizantes, herbicidas, pesticidas de plantas, ou produtos de controlo de 

ectoparasitas ou a presença de um habitante fumador em casa não teve uma 

associação significativa ao risco de desenvolver hipertiroidismo. No entanto, gatos que 

preferiam comida de gato enlatada com sabor a peixe ou a fígado e miudezas tinham 

um risco aumentado de desenvolver hipertiroidismo (Martin et al, 2000).  

Outros fatores que podem contribuir para aumentar o risco de hipertiroidismo são 

as latas de abertura fácil, alimentos para animais juniores, a falta de informação nos 

rótulos sobre a suplementação de iodo e o aumento da frequência de limpeza das 

carpetes e anos de exposição à água de poço e a lareiras a gás (Edinboro et al, 2010). 

Fatores de risco semelhantes foram identificados em localizações geográficas muito 

diversas, como Reino Unido, Alemanha, Nova Zelândia e Hong Kong (Wakeling et al, 

2009b). 

Os estudos realizados sugerem que a causa do hipertiroidismo felino é 

provavelmente multifatorial, no entanto, a comida de gato enlatada surge como um 

fator de risco que desempenha um papel importante no desenvolvimento do 

hipertiroidismo (Scott-Moncrieff, 2015b). 
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3.3. Deficiências ou excessos nutricionais 

Iodo 

É possível que o excesso ou a deficiência de iodo possam contribuir para o 

desenvolvimento do hipertiroidismo felino. Embora alterações agudas na ingestão de 

iodo resultem em mudanças inversas nas concentrações das hormonas da tiróide em 

gatos, estes são capazes de auto-regular a síntese de hormonas da tiróide e de as 

manter dentro do intervalo de referência, apesar da ingestão variável de iodo (Mumma 

et al, 1986;Johnson et al, 1992; Edinboro et al, 2013). Porém, os efeitos a longo prazo 

da variação na ingestão de iodo ainda permanecem desconhecidos (Scott-Moncrieff, 

2015). 

É pouco provável que a deficiência de iodo seja a única causa do 

hipertiroidismo felino, no entanto é possível que as flutuações drásticas de ingestão de 

iodo ou a deficiência crónica de iodo possam contribuir para o aumento atual da 

tireotoxicose felina (Scott-Moncrieff, 2015b). 

 

Isoflavonas de soja 

A soja é comummente utilizada como proteína vegetal de alta qualidade em 

alimentos comerciais de gatos e é um potencial goitrogénico dietético. Embora a soja 

seja geralmente mais utilizada como ingrediente em alimentos secos, também está 

presente em alguns alimentos enlatados (Scott-Moncrieff, 2015b). Sabe-se que as 

isoflavonas de soja, genisteína e daidzeína, inibem a tireoperoxidase, que é uma 

enzima essencial para a síntese das hormonas da tiróide (Doerge & Sheehan, 2002), 

resultando na diminuição da conversão de T4 a T3 (Scott-Moncrieff, 2015b).  

Num estudo realizado por White e os seus colaboradores com dois grupos de 

gatos eutiroideus durante 3 meses, onde um deles recebeu alimentos contendo soja e 

o outro com alimentos que não continham soja, os primeiros tiveram um aumento 

mensurável nas concentrações totais de T4 e T4 livre sem alteração nas 

concentrações totais de T3 (White et al, 2004), o que comprova o anteriormente 

descrito. 

 

Selénio 

Em gatos, a deiodinase tipo I é uma enzima dependente de selénio, por essa 

razão a deficiência de selénio pode prejudicar a função da tiróide (Scott-Moncrieff, 

2015b). Em gatos bebés alimentados com uma dieta com baixo teor de selénio, 

verificou-se um aumento de T4total e uma diminuição de T3 total (Yu et al, 2002). 

  Porém, num outro estudo realizado por Sabatino e os seus colaboradores, as 
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concentrações de selénio não variaram entre gatos com hipertiroidismo e gatos 

controlo (Sabatino et al, 2013). 

3.4. Goitrogénicos 

Alguns produtos químicos como policlorados bifenilos (PCB), dioxinas, éteres 

difenílicos polibromados (PBDEs), perfluorados (PFC´s), ftalatos, bisfenol A (BPA) e 

perclorato são desreguladores endócrinos (Scott-Moncrieff, 2015b). Muitos desses 

compostos têm uma grande similaridade estrutural com T4 e a maior parte são 

metabolizados pela via da glucuronidação, um processo que é invulgarmente lento em 

gatos (Court & Greenblatt, 2000). 

Os mecanismos pelos quais os goitrogénicos perturbam a função da tiróide são 

muitos e complexos e incluem a ligação ao recetor de TSH, a estimulação ou inibição 

da simporte de iodeto-sódio, a inibição da peroxidase da tiróide, a ligação de proteínas 

de ligação a hormonas da tiróide no plasma, a interferência com outros receptores no 

tirócito, interferência com transportadores da hormona da tiróide, alterações na 

expressão ou ligação do receptor da tiróide e estimulação de enzimas hepáticas 

responsáveis pela liberação de hormonas da tiróide (Scott -Moncrieff, 2015b).  

Embora exista um grande número de produtos químicos que têm o potencial de 

perturbar a função da tiróide nos gatos, recentemente a maior parte da atenção 

concentrou-se no bisfenol A e nos retardadores de chama do PBDE (Scott -Moncrieff, 

2015b). 

 

Bisfenol A (BPA) 

 O bisfenol é um químico usado para fazer resinas epóxi e plásticos de 

policarbonato. Tem atividade estrogénica e foi demonstrado que interrompe a função 

da tiróide tanto pela inibição da peroxidase da tiróide como pela ligação ao receptor da 

hormona da tiróide, inibindo a transcrição mediada pelo mesmo. As resinas epóxi são 

amplamente utilizadas para revestir o interior de latas de metal para evitar a corrosão 

(Scott -Moncrieff, 2015b). 

Foi demonstrado que o BPA migra do revestimento das latas de alimentos para 

produtos alimentares de animais de estimação durante o processo de produção (Kang 

& Kondo, 2002). Hipotetiza-se que a migração do BPA para comida de gato enlatada 

poderia explicar o risco aumentado de hipertiroidismo em gatos alimentados com 

comida enlatada (Edinboro et al, 2004). Mas, mais estudos são necessários para 

estabelecer a relação entre o bisfenol e hipertiroidismo em gatos. 
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Éteres Difenílicos Polibromados(PBDEs) 

 Os PBDEs são um grupo de compostos bromados sintéticos que são 

amplamente utilizados como retardadores de chama, em electrónica, em mobiliário, 

têxteis e brinquedos para animais (Dye et al, 2007; Talsness, 2008). Esses produtos 

químicos interferem com a função da tiróide, ligam-se ao recetor da tiróide e interagem 

com as proteínas de ligação às hormonas da tiróide, inibem as deiodinases e 

aumentam a depuração hepática da hormona da tiróide (Scott -Moncrieff, 2015b). 

Num estudo realizado por Mensching e seus colaboradores, concluíram que 

apesar de as concentrações séricas de PBDEs não terem diferido entre gatos 

eutiroideus e hipertiroideus, houve concentrações mais elevadas de PBDEs no pó 

recolhido das casas de gatos com hipertiroidismo do que nas dos gatos eutiroideus 

(Menschin et al, 2012). 

É evidente que os gatos domésticos têm uma carga significativa de PBDEs, 

presumivelmente devido à ingestão de pó doméstico durante a realização do 

“gromming”, no entanto, uma associação causal entre PBDEs e hipertiroidismo felino 

ainda precisa ser comprovada (Scott -Moncrieff, 2015b). 

 

4. Sinais clínicos 

O excesso das hormonas da tiróide afeta praticamente todos os órgãos. A maioria 

dos gatos apresenta uma variedade de sinais clínicos que podem variar de leve a 

grave e que refletem a disfunção multiorgânica. A gravidade destes sinais está 

diretamente relacionada com a duração da doença, a capacidade do gato lidar com a 

circulação excessiva de hormonas da tiróide e a presença ou ausência de outras 

doenças concomitantes (Mooney & Peterson, 2012). O hipertiroidismo é uma doença 

progressiva e insidiosa e por essa razão os tutores podem levar meses até 

consultarem um médico veterinário (Mooney & Peterson, 2012; Scott-Moncrieff, 

2015b). 

 

Perda de peso 

A perda de peso é o sinal clínico mais comum observado em gatos com 

hipertiroidismo. Aproximadamente 90% gatos evidenciam perda de peso de leve a 

grave no momento do diagnóstico, apesar de um apetite normal ou aumentado 

(Mooney & Peterson, 2012; Scott-Moncrieff, 2015b). A perda de peso geralmente 

ocorre de forma gradual ao longo de meses a anos (Scott-Moncrieff, 2015b).  

Os tutores muitas vezes referem que a perda de peso não foi reconhecida por 

eles até ao momento que alguém que não convive diariamente com o animal notou a 

diferença. Esta perda de peso ocorre devido ao aumento do metabolismo e do gasto 
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energético que resultam na redução da eficiência das funções fisiológicas(Scott-

Moncrieff, 2015b). 

 

Polifagia 

A polifagia ocorre pelas mesmas razões que a perda de peso e é necessário 

realizar uma lista de diagnósticos diferenciais. Para além do hipertiroidismo existem 

outras doenças com estes sinais clínicos, tais como, diabetes Mellitus, 

hiperadrenocorticismo, doenças do trato gastrointestinal relacionadas com má 

absorção (doença inflamatória intestinal, linfoma ou parasitismo) ou de má digestão 

(insuficiência pancreática exócrina), e ainda dietas de má qualidade ou em quantidade 

insuficiente (Scott-Moncrieff, 2015b). 

 

Poliúria e polidipsia 

Embora estes dois sinais clínicos ocorram invariavelmente em conjunto, é 

comum que os tutores relatem polidipsia com ausência de poliúria, ou vice-versa. 

Estes dois sintomas ocorrem em 30% a 40% dos gatos com hipertiroidismo (Scott-

Moncrieff, 2015b). 

A poliúria e polidipsia podem ocorrer devido a polidipsia primária associada a 

doença hipotalâmica, a concentração diminuída de solutos no rim devido ao aumento 

fluxo sanguíneo renal, a alterações electrolíticas e doença renal concomitante (Wang 

et al, 2007; Mooney & Peterson, 2012; Scott-Moncrieff, 2015b).  

 

Nervosismo, hiperatividade e comportamento agressivo 

Normalmente os gatos com hipertiroidismo apresentam inquietação, 

irritabilidade e/ou comportamento agressivo. Os tutores descrevem que os seus gatos 

movimentam-se constantemente, vagueiam pela casa, dormem por curtos períodos de 

tempo e acordam facilmente. São animais ansiosos aos quais não se consegue 

realizar um exame físico adequado pela inquietação constante. A causa destes sinais 

clínicos é multifatorial, no entanto pensa-se que alguns dos sinais se devam ao 

aumento da atividade adrenérgica, uma vez que ocorrem melhorias com o tratamento 

com fármacos antagonistas adrenérgicos (Scott-Moncrieff, 2015b). 

 

Alterações dermatológicas  

Podem ocorrer alterações não especificas do pêlo como, por exemplo, pêlos 

despenteados, pêlos emaranhados e uma pelagem sem brilho. Menos comum é a 

presença de alopecia irregular devido a “gromming” excessivo. Alguns dos gatos 

podem arrancar a pelagem devido a intolerância ao calor (Scott-Moncrieff, 2015b). 
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Os gatos com pêlo curto apresentam pêlo embaraçado devido a falta de 

“grooming” enquanto por outro lado gatos de pêlo comprido apresentam alopecia, 

bilateral simétrica ou irregular devido ao “grooming” excessivo (Mooney& Peterson, 

2012; Graves, 2016). 

 

Alterações gastrointestinais 

Os sinais clínicos de disfunção gastrointestinal mais comuns são vómitos, 

diarreia, aumento do volume fecal, aumento da frequência de defecação e fezes com 

mau odor (Scott-Moncrieff, 2015b). O vómito ocorre em 50% dos casos e pode dever-

se à estase gástrica (Mooney & Peterson, 2012; Scott-Moncrieff,2015b). 

Os episódios de vómito parecem ser mais comum em famílias com vários 

gatos, geralmente ocorrem depois da alimentação devido ao excesso de comida 

disponível ou devido ao facto dos animais comerem muito rapidamente (van Hoek et al 

2009a; Mooney & Peterson, 2012). 

As principais razões para diarreia e aumento da frequência de defecação 

incluem hipermotilidade do trato gastrointestinal, levando ao esvaziamento gástrico 

rápido e encurtando os tempos de trânsito intestinal (Papasouliotis et al, 1993; 

Schlesinger et al,1993). A esteatorreia também é relatada em gatos com 

hipertiroidismo grave, no entanto, a má absorção de lípidos pode dever-se a doenças 

concomitantes como a insuficiência pancreática exócrina (Scott-Moncrieff, 2015). 

 

Polipneia  

A respiração de boca aberta (ofegante) é rara em gatos e geralmente está 

associada a doenças cardíacas ou respiratórias. Alguns gatos com hipertiroidismo 

exibem respiração ofegante, dispneia ou hiperventilação em repouso, sendo estes os 

sinais mais comuns em gatos com hipertiroidismo que sofrem estresse pela contenção 

física ou pelo transporte (Scott-Moncrieff, 2015b). 

 

Hiporexia ou anorexia  

Embora a maioria dos gatos com hipertiroidismo apresente polifagia, alguns 

gatos com hipertiroidismo exibem anorexia ou um apetite oscilante (Scott-Moncrieff, 

2015b). A hiporexia ou anorexia podem ocorrer pela insuficiência cardíaca 

concomitante, debilidade grave e fraqueza muscular, hipocalemia ou outra doença não 

tireoidiana concomitante, como por exemplo, doença inflamatória intestinal, 

pancreatite, doença renal ou neoplasia (Cook,2011). 
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Fraqueza, letargia e apatia 

Os gatos com hipertiroidismo podem apresentar apatia/depressão em vez de 

hiperatividade (Mooney & Peterson, 2012). Alguns gatos progridem de hiperatividade e 

inquietação para apatia e fraqueza (Scott-Moncrieff, 2015b). 

Esta sintomatologia é associada ao hipertiroidismo apático e está muitas vezes 

relacionada com insuficiência cardíaca, no entanto, pode dever-se a doenças graves 

não-tiroideias como insuficiência renal ou neoplasias. Assim, em gatos hipertiroideus 

que apresentem apatia é importante pesquisar doenças concomitantes de forma a 

eleger a terapêutica mais adequada e prognóstico (Mooney & Peterson, 2012). 

Outras causas desta fraqueza muscular podem dever-se a hipocalemia e a 

deficiência em cobalamina e tiamina (Ruaux et al, 2015). 

 

Intolerância ao calor e ao estresse  

A intolerância ao calor é um sinal subtil que pode ser observado pelos tutores. 

A maioria dos gatos saudáveis procura lugares quentes e ensolarados para dormir, no 

entanto, os gatos com hipertiroidismo revertem esse comportamento e procuram 

lugares frios para dormir. Além da intolerância ao calor, alguns gatos com 

hipertiroidismo apresentam intolerância ao estresse. Breves passeios de carro, banhos 

e visitas a hospitais veterinários podem causar alterações respiratórias, fraqueza e até 

mesmo paragem cardíaca (Scott-Moncrieff, 2015b). 

 

5. Exame físico 

Embora muitos gatos com hipertiroidismo leve pareçam assintomáticos para o 

tutor, na maioria dos casos, as alterações consistentes com o diagnóstico de 

hipertiroidismo podem ser detetadas por um exame físico cuidadoso. A perda de peso 

e taquicardia geralmente estão presentes e apoiam o diagnóstico. Porém, o sinal 

clínico mais importante é uma massa cervical palpável que é detetada em mais de 

90% dos gatos com hipertiroidismo no momento do diagnóstico (Scott-Moncrieff, 

2015b). 

 

Palpação tiróide  

O nódulo da tiróide é palpável em quase todos os gatos com hipertiroidismo. A 

palpação da tiróide é um método barato e não invasivo constituindo-se uma importante 

ferramenta para o diagnóstico de hipertiroidismo. A palpação da tiróide deve ser 

realizada por rotina em todos os gatos com mais de dez anos de idade (Peterson, 

2013). 
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Num estudo realizado por Wakeling e os seus colaboradores com 104 gatos 

geriátricos eutiroideus, com mais de 9 anos, 27 deles (26%) apresentavam um nódulo 

palpável. Desses 27 gatos, 16% acabaram por manifestar sintomas e serem 

posteriormente diagnosticados com hipertiroidismo nos quatros anos e meio de 

acompanhamento a que foram sujeitos no âmbito do estudo (Wakeling et al, 2011). 

A presença de uma massa cervical nem sempre está associada ao 

hipertiroidismo, pois uma massa nesta área poderá dever-se a um aumento dos 

linfonodos ou a uma hiperplasia neoplásica da paratiróide. Além disso, quando é 

detetada a presença de uma massa num gato aparentemente eutiroideu, é possível, 

que os sinais clínicos do hipertiroidismo surjam mais tarde quando o nódulo aumente 

de tamanho e comece a secretar hormonas da tiróide de forma excessiva. Esses gatos 

devem ser reavaliados frequentemente (Norsworthy et al,2002a). 

Existem duas técnicas para realizar a palpação da tiróide (Figura 2): 

- Na técnica clássica, o pescoço do gato deve ser ligeiramente estendido e a 

cabeça inclinada para trás (Norsworthy et al, 2002a; Peterson, 2012). O dedo polegar 

e o indicador devem passar suavemente por ambos os lados da traqueia, começando 

na área da laringe e movendo-se até ao manúbrio esternal, repetindo o movimento no 

sentido contrário (Norsworthy et al, 2002a; Mooney & Peterson, 2012; Scott-Moncrieff, 

2015b).A ponta dos dedos devem permanecer dentro dos sulcos jugulares e esta 

palpação deve ser feita de uma forma suave, pois se se exercer muita pressão, o 

nódulo pode ser pressionado contra o músculo e ser difícil de sentir. É importante 

também evitar a hiperextensão do pescoço de forma a evitar que os lóbos da tiróide se 

desviem retrotraquealmente tornando-se mais difíceis de os palpar. Quando há 

dificuldade na palpação dos lóbos da tiróide pode realizar-se a tricotomia da área 

ventrocervical (Mooney & Peterson, 2012) (Figura 2a). 

-A outra técnica, para realizar a palpação da tiróide, é conhecida como 

Norswarthy e o clínico deve posicionar-se atrás do gato e este é mantido em pé. Com 

uma mão segura-se a cabeça do animal e roda-se o queixo e cabeça horizontalmente 

e verticalmente 45º, respetivamente (Norsworthy et al, 2002a). O dedo indicador ou o 

dedo médio é colocado no sulco formado pela traqueia e pelo músculo esterno-eritreus 

que se localiza abaixo da laringe, movendo-se até à entrada torácica, avaliando cada 

lado individualmente (Norsworthy et al, 2002a;Peterson, 2013). Se o nódulo estiver 

presente, um “blip” é sentido quando se passar os dedos pela tiróide (Peterson, 2013). 

 O tamanho da glândula é pontuado de 0 a 6, sendo 0 uma tiróide não palpável, 

1 uma tiróide pouco palpável e 6 um lobo medindo 2,5 cm ou mais de comprimento 

(Norsworthy et al, 2002) (Figura 2b e 2c). 
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Figura 2: Técnicas de palpação da tiróide: a) Técnica clássica; b) e c) Técnica de Norswarthy. 
Em b) está a ser realizada a palpação do lobo direito e em c) do esquerdo (Adaptado de 
Peterson, 2013). 

 

Alterações cardíacas 

O coração é muito sensível aos excessos das hormonas da tiróide e por essa 

razão muitos gatos com hipertiroidismo têm evidência de doença cardíaca. As 

alterações cardiovasculares comuns incluem taquiarritmias, frémito cardíaco, sopros 

cardíacos e ritmo de galope. Apesar de menos comum podem estar presentes sinais 

clínicos de insuficiência cardíaca congestiva associada a um ritmo galope, derrame 

pleural e/ou edema pulmonar (tosse, dispneia, sons cardíacos abafados, ascite) 

(Mooney & Peterson, 2012; Scott-Moncrieff, 2015b).  

A maioria dos gatos com hipertiroidismo apresentam taquicardia, mais de 240 

batimentos por minuto, porém, devido a tireotoxicose é difícil distinguir de outras 

causas de taquicardia como estresse, hipovolemia e doença cardíaca primária (Scott-

Moncrieff, 2015b). 

A taquicardia sinusal é a causa mais comum de taquicardia e é relatada em 

cerca de 30% dos gatos com hipertiroidismo. O hipertiroidismo é considerado o fator 

mais importante para o desenvolvimento de sopros cardíacos em gatos geriátricos 

(Mooney & Peterson, 2012).  

 

Ventroflexão do pescoço 

A cabeça de um gato que apresente ventroflexão do pescoço pode ser 

levantada sem dificuldade, mas o gato retoma a postura anormal de imediato quando 

libertado. Os sinais clínicos que geralmente são concomitantes com a ventroflexão são 

anorexia, ataxia leve e midríase (Nemzek et al, 1994). 

As causas desta ventroflexão podem ser a deficiência de tiamina ou a 

hipocalemia. A hipocalemia pode ocorrer no hipertiroidismo secundariamente a 
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vómitos, diarreia, anorexia ou devido a poliúria. Por outro lado, as deficiências de 

vitaminas, por exemplo, deficiência de tiamina e cobalamina podem dever-se a 

poliúria, má absorção, diarreia, vómito e anorexia (Scott-Moncrieff, 2015b). 

 

6. Diagnóstico 

Devido ao facto dos gatos com hipertiroidismo serem na sua maioria geriátricos, as 

patologias identificadas podem dever-se a tireotoxicose ou a outra doença 

concomitante. Às vezes pode ser difícil distinguir quais as alterações que são devidas 

ao hipertiroidismo ou as que são devidas a doenças concomitantes. Além disso, o 

hipertiroidismo aumenta a taxa metabólica e a taxa de filtração glomerular (TFG) o que 

pode mascarar a doença renal crónica (DRC) subjacente (Scott-Moncrieff, 2015b). 

 . Os objetivos da avaliação diagnóstica num gato com suspeita de hipertiroidismo 

são, confirmar o diagnóstico, identificar complicações do hipertiroidismo e avaliar a 

presença de outras doenças que requerem tratamento ou cuja presença pode 

influenciar a escolha do tratamento para o hipertiroidismo (Scott-Moncrieff, 2015b). 

. Os exames de diagnóstico que se devem realizar são: hemograma, perfil 

bioquímico completo (alanina aminotransferase (ALT), fosfatase alcalina (FA), lactato 

desidrogenase (LDH) creatinina, ureia, fosfato, cálcio e glicose, T4), análise de urina, 

radiografia torácica e medição da pressão arterial. No caso de existir ou se suspeitar 

de uma cardiopatia clinicamente significativa deve realizar-se ecocardiografia e 

electrocardiograma (Scott-Moncrieff, 2015b). 

 

Hematologia 

Num gato hipertiroideu pode ocorrer eritrocitose leve a moderada (Broussard et 

al, 1995). Esta eritrocitose pode estar diretamente relacionado à tireotoxicose, pois as 

hormonas da tiróide estimulam a secreção de eritropoetina (Klein & Ojamaa, 2001).A 

macrocitose está presente em 20% dos gatos com hipertiroidismo (Broussard, 1995). 

Os corpos de Heinz são o achado mais comum num esfregaço sanguíneo de 

gatos com hipertiroidismo. A depleção de antioxidantes, o excesso de lípidos e o 

catabolismo proteico têm sido propostos como a principal razão para a formação do 

corpo de Heinz em gatos hipertiroideus (Branter et al, 2012). 

Relativamente ao leucograma, pode ser observado um leucograma de estresse 

(Mooney & Peterson, 2012).  
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Bioquímica sérica 

 

 Enzimas hepáticas  

Aumentos leves a acentuados das concentrações séricas da alanina 

aminotransferase (ALT), da fosfatase alcalina (FA) e lactato desidrogenase (LDH) são 

as alterações bioquímicas mais comuns encontradas no hipertiroidismo (Mooney & 

Peterson, 2012). Aproximadamente 90% dos gatos hipertiroideus têm elevação de 

pelo menos uma das enzimas acima referidas. Acredita-se que a hipóxia hepática seja 

a principal causa das alterações da ALT, mas o aumento da atividade das enzimas 

hepáticas pode dever-se à desnutrição, insuficiência cardíaca congestiva, infeção e 

efeitos tóxicos diretos das hormonas da tiróide no fígado (Scott-Moncrieff, 2015b). 

Relativamente à fosfatase alcalina (FA), a separação das diferentes isoenzimas 

demonstrou que 50% a 80% da FA aumentada em gatos com hipertiroidismo é a 

isoenzima óssea da FA, presumivelmente devido ao aumento da renovação óssea 

(Archer & Taylor, 1996; Foster & Thoday, 2000). Geralmente, o valor das enzimas 

hepáticas volta ao normal assim que o estado eutiroideu é restabelecido (Berent et al, 

2007). 

 

 Creatinina e ureia  

Aproximadamente 10% dos gatos com hipertiroidismo apresentam no momento 

do diagnóstico, o valor de creatinina acima do intervalo de referência (Williams et al, 

2010b). A ureia também se pode encontrar elevada no momento do diagnóstico, 

porém em apenas 10% a 20% dos gatos com hipertiroidismo (Scott-Moncrieff, 2015b). 

Para além das alterações hemodinâmicas renais, a perda de peso e a atrofia muscular 

contribuem para a diminuição da concentração de creatinina em gatos com 

hipertiroidismo. Assim, pode ser difícil ou mesmo impossível diagnosticar DRC em 

gatos com hipertiroidismo. Quando a TFG se normaliza após o restabelecimento do 

eutiroidismo, 15% a 49% dos gatos tornam-se azotémicos (Williams, et al, 2010b). 

A maioria dos gatos hipertiroideus permanecerá no mesmo estádio IRIS  

(International Renal Interest Society) na classificação da doença renal crónica (Nelson, 

2014). Após o tratamento do hipertiroidismo, os parâmetros bioquímicos, pressão 

arterial, densidade urinária e análise de urina devem ser reavaliados. Isto é, a função 

renal deve ser avaliada após o estabelecimento do estado eutiroideu e tendo em conta 

que a redução máxima da taxa de filtração glomerular é geralmente atingida no prazo 

de 1 mês (Nelson, 2014). 
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 Fosfato e cálcio 

Os gatos com hipertiroidismo apresentam evidências de aumento da renovação 

óssea, demonstradas pelo aumento da concentração da isoenzima óssea da FA e 

osteocalcina (Archer & Taylor, 1996; Foster & Thoday, 2000). Os gatos com 

hipertiroidismo também apresentam desequilíbrios na homeostase do cálcio. Em 

vários estudos realizados tem sido relatado que os gatos com hipertiroidismo têm 

aumento das concentrações séricas de fosfato e diminuição das concentrações de 

cálcio ionizado (Archer & Taylor, 1996; Barber, & Elliott, 1996, Williams et al, 2012).  

Um estudo realizado por Barber e Elliott com 30 gatos com hipertiroidismo não tratado, 

apresentaram menores concentrações de cálcio ionizado e maiores concentrações de 

fosfato do que os gatos do grupo de controlo com a mesma idade (Barber & Elliott, 

1996). 

A concentração de paratormona (PTH) encontra-se aumentada em 60% a 80% 

dos gatos com hipertiroidismo (Barber & Elliott, 1996; Williams et al, 2012). Estas 

alterações geralmente normalizam-se após ser restabelecido o estado eutiroideu 

(Williams et al, 2012). Alguns gatos com DRC subjacente apresentam aumentos 

persistentes de PTH, presumivelmente devido ao hiperparatiroidismo secundário. 

Apesar do aumento da renovação óssea em gatos com hipertiroidismo, as 

consequências clínicas como por exemplo, o aumento do risco de fratura, são muito 

raras (Scott-Moncrieff, 2015b). 

 

 Glicose  

Todos os gatos em situações de estresse apresentam aumentos na 

concentração de glicose no sangue, isto é, em situações de estresse intenso podem 

apresentar valores de glicose de até 300 mg/dL (17 mmol/l) (Rand et al, 2002). 

Acredita-se que esta hiperglicemia resulte de uma liberação aguda de epinefrina. A 

Diabetes Mellitus e o Hipertiroidismo são doenças que podem ocorrer 

concomitantemente em gatos geriátricos. Esta situação deve ser considerada em 

gatos com hipertiroidismo com hiperglicemia moderada a persistente (Hoenig & 

Ferguson, 1989). 

 

Análise de urina 

As alterações urinárias mais comuns do hipertiroidismo são: baixa densidade 

urinária, proteinúria, cetonúria e evidência de infeção urinária (Scott-Moncrieff, 2015b). 

A proteinúria é detetada em 75% a 80% dos gatos com hipertiroidismo (Berent et al, 

2007; van Hoek, et al, 2009a; Williams et al, 2010b).  
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A proteinúria associada ao hipertiroidismo deve-se principalmente ao aumento 

da excreção de proteínas (Williams et al, 2010b). Outras razões para a perda de 

proteína em gatos com hipertiroidismo podem incluir hipertensão glomerular e 

hiperfiltração e alterações na estrutura da barreira glomerular (van Hoek et al, 2009a). 

Embora a proteinúria geralmente se resolva após ser restabelecido o estado 

eutiroideu, a sua presença antes do tratamento está correlacionada com uma 

diminuição do tempo de sobrevivência, mas não com o desenvolvimento de azotemia 

(Williams, et al, 2010b).  

De entre as possíveis razões para a cetonúria associadas ao hipertiroidismo 

destaca-se a lipólise induzida por β-adrenérgicos, que resulta no aumento da liberação 

de ácidos gordos no fígado ou aumento da cetogénese hepática devido à deficiência 

de carnitina (Vitamina B11) (Wood & Kinlaw, 2004). 

 

Avaliação pressão arterial 

Um gato é considerado hipertenso quando apresenta uma pressão arterial de 

mais de 170 mmHg em pelo menos duas ocasiões, ou mais de 170 mmHg e evidência 

de retinopatia hipertensiva (Belew et al, 1999). Clinicamente manifesta-se com 

hiperemia das mucosas, cegueira súbita, hemorragia da retina, edema ou 

deslocamento parcial ou total da retina (Stiles et al, 1994).  

A hipertensão está presente em 10% a 20% dos gatos com hipertiroidismo no 

momento do diagnóstico (van der Woerdt & Peterson, 2000; Syme, 2007). Na maioria 

dos casos, a hipertensão induzida pelo estado hipertiroideu é revertida após instituição 

do tratamento do hipertiroidismo (Nelson, 2014). 

 

Radiografia  

As radiografias torácicas devem fazer parte da avaliação diagnóstica de todos 

os gatos com hipertiroidismo, de forma, a identificar evidências de doença cardíaca ou 

outras doenças concomitantes, como por exemplo, neoplasias. (Scott-Moncrieff, 

2015b). Em 50% dos gatos com hipertiroidismo, pode ocorrer um aumento leve a 

moderado, da silhueta cardíaca. (Mooney & Peterson 2012). 

 

Ecocardiografia 

Na ecocardiografia, as alterações mais comuns são: a hipertrofia ventricular 

esquerda (aproximadamente 70% dos casos), a dilatação atrial ou ventricular 

esquerda (70% e 45% dos casos, respetivamente) e a hipertrofia do septo 

interventricular (40% dos casos) (Mooney & Peterson, 2012). Pode ainda observar-se 

hipercontractilidade do miocárdio, confirmada pelo aumento da fração de 
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encurtamento e pela velocidade do encurtamento das fibras circunferenciais (Bond et 

al, 1988).  

 

Electrocardiograma 

Em 60% dos casos ocorre taquicardia sinusal e em 30%-50% dos casos pode 

ocorrer aumento da amplitude da onda R na derivação II (maior que 1,0 mV) 

(Broussard & Peterson, 1995). Outras arritmias menos comuns incluem extra-sístoles 

atriais, taquicardia atrial, extra-sístoles ventriculares, bloqueio atrioventricular de 

primeiro grau, bloqueio fascicular anterior esquerdo, bloqueio de ramo direito e 

bloqueio de ramo esquerdo. Estas alterações resolvem-se com o restabelecimento do 

estado eutiroideu (Scott-Moncrieff, 2015b). 

 

Concentrações basais das hormonas da tiróide 

As hormonas comumente utilizadas para confirmar o diagnóstico de 

hipertiroidismo são T4 total e T4 livre. A medição da concentração de T3 raramente é 

útil para o diagnóstico de hipertiroidismo felino e a de TSH tem uma utilidade limitada 

devido à fraca sensibilidade para TSH felino (Scott-Moncrieff, 2015b). 

 

 Concentração T4 total  

O teste de eleição para diagnóstico de hipertiroidismo é a concentração basal 

de T4 total no soro. O intervalo de referência é tipicamente de 1 a 4,5 μg / dL para 

gatos saudáveis, embora varie entre laboratórios. A concentração de T4 total tem alta 

sensibilidade e especificidade. Assim, a concentração de T4 total elevada 

acompanhada de sinais clínicos clássicos de hipertiroidismo suporta fortemente o 

diagnóstico (Nelson, 2014) (Tabela 1). 

Se o valor de T4 total estiver aumentado num gato sem sinais clínicos de 

hipertiroidismo, é importante descartar erros laboratoriais e de manipulação de 

amostras antes de confirmar o diagnóstico clínico (Scott-Moncrieff, 2015b). Embora a 

concentração total de T4 seja uma prova relativamente sensível, em alguns gatos com 

hipertiroidismo precoce ou com doença concomitante, os valores geralmente 

encontram-se na parte superior do intervalo de referência, ou seja, entre 3,0-5,0 μg/dL 

(40-65 nmol/L) podendo suscitar dúvidas quanto ao diagnóstico, sobretudo na 

presença de sinais clínicos e de um nódulo da tiróide palpável (Vaske et al, 2014; 

Scott-Moncrieff, 2015b). Nestes gatos é aconselhável esperar três a quatro semanas e 

repetir novamente a concentração de T4. Se os valores de T4 se mantiverem no terço 

superior do intervalo de referência deve-se avaliar a concentração de T4 livre (Mooney 

& Peterson, 2012).  
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A doença não tiroideia grave também é capaz de suprimir significativamente as 

concentrações de T4 total. As doenças que são comumente associadas a uma 

diminuição da concentração de T4 total incluem diabetes Mellitus, hepatopatias, DRC, 

doenças gastrointestinal e neoplasias sistémicas (Peterson et al 2001).  

 

Tabela 1: Interpretação da concentração de tiroxina sérica basal (T4) em gatos com suspeita 
de hipertiroidismo  

 

Concentração sérica de T4 
Probabilidade de 

hipertiroidismo 

>5.0 μg/dL Muito provável 

3.0-5.0μg/dL Possível 

2.5-3.0 μg/dL Desconhecido 

2.0-2.5 μg/dL Improvável 

<2.0 μg/dL Muito improvável 

(Adaptado: Nelson,: In Nelson and C. Guilhermo Couto, Small Animal 
Internal Medicine, 5 ed, 764, 2014). 

 

 Concentração de T4 livre 

A concentração de T4 total inclui a fração ligada à proteína (mais de 99% do 

total) e a fração livre (<1% do total). Apenas a fração livre da hormona está disponível 

para entrada nas células e é biologicamente ativa (Scott-Moncrieff,2015b).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Como referido anteriormente, as concentrações de T4 total podem ser 

influenciadas por doença não tiroideia, porém estas também podem ser afetadas por 

alterações no metabolismo, ligação das hormonas às proteínas transportadoras do 

plasma, transporte para as células e ligação intracelular (Scott-Moncrieff,2015b).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Desta forma, a medição da concentração de T4 livre fornece uma avaliação mais 

consistente da função da glândula tiróide do que a medição da concentração de T4 

total. Assim, a concentração de T4 livre pode ser medida por 3 métodos: a diálise de 

equilíbrio modificada (MED), o radioimunoensaio analógico (RIA) ou ensaio 

quimioluminescente analógico, sendo a diálise de equilíbrio o método de eleição. A 

concentração de T4 livre não deve ser utilizada como único teste para o diagnóstico de 

hipertiroidismo, mas sim interpretado em conjunto com a história clínica, exame físico 

e concentração de T4 total (Scott-Moncrieff, 2015b). 

 

Teste de supressão T3 

A administração de T3 a gatos normais deve suprimir a secreção hipofisária de 

TSH, causando uma diminuição na concentração de T4.No entanto, os gatos com 
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hipertiroidismo têm secreção autónoma de T4, isto é, a secreção é independente do 

controlo da hipófise (Scott-Moncrieff, 2015b).  

Assim, a administração de T3 a gatos com hipertiroidismo não tem efeito sobre 

a concentração de T4, porque a secreção hipofisária de TSH já foi cronicamente 

suprimida e a administração de T3 não tem efeito supressor (Refsal, 1991).  

Desta forma, este teste é utilizado para distinguir gatos eutiroideus de gatos 

ligeiramente hipertiroideus, ou seja, quando os valores de T4 total e T4 livre são 

duvidosos (Nelson, 2014). 

 

Protocolo 

Inicialmente, é colhido sangue para determinar as concentrações de T3 e T4. 

Depois, os tutores vão administrar por via oral liotironina a uma dose de 25 μg três 

vezes ao dia durante dois dias, começando na manhã seguinte à colheita de sangue. 

Na manhã do terceiro dia é administrada a sétima e última dose de liotironina e é 

colhido novamente sangue, este deve ser colhido duas a quatro horas após a 

administração de liotironina. Os resultados da concentração de T3 são utilizados para 

determinar se o tutor foi bem-sucedido na administração da liotironina. A concentração 

de T3 deve aumentar em todos os gatos medicados com sucesso, independentemente 

do estado da função da glândula tiróide (Peterson et al, 1990a). 

 

Teste de estimulação com TRH 

O TRH estimula a hipófise a libertar TSH e esta por sua vez estimula a tiróide a 

libertar as hormonas tiroideias (Vaske et al, 2014). O sangue é colhido para determinar 

a concentração de T4 antes e 4 horas após a administração intravenosa (IV) de TRH a 

uma dose de 0,1 mg/kg. Em gatos saudáveis ou naqueles com doença não tiroideia 

ocorre um aumento de duas vezes na concentração de T4, 4 horas após a 

administração IV de TRH, e os gatos com hipertiroidismo leve têm pouco ou nenhum 

aumento na concentração de T4. Comparado com o teste de supressão T3, este é 

mais rápido e evita a administração de oral por parte dos tutores (Scott-Moncrieff, 

2015b). 

No entanto, TRH está associada a reações adversas transitórias, tais como 

salivação, vómitos, taquipneia e defecação (Mooney & Peterson2012). Estes efeitos 

colaterais geralmente começam imediatamente após a administração do TRH e 

podem durar 4 horas (Scott-Moncrieff, 2015b) Porém, o teste de estimulação com TRH 

não distingue de maneira confiável gatos eutiroideus de gatos hipertiroideus com 

doença concomitantes (Tomsa et al, 2001). 
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Cintigrafia 

A cintilografia da tiróide fornece informações anatómicas e funcionais sobre a 

glândula tiróide. A cintilografia é útil para determinar o estado funcional da glândula 

tiróide, identificar se o nódulo é unilateral ou bilateral, identificar a presença de tecido 

ectópico ou tecido tiroideu metastático, podendo desta forma diferenciar se a doença é 

benigna ou maligna (Scott-Moncrieff, 2015b). Assim, permite uma imagem de todo o 

tecido da tiróide com base na absorção de radionuclídeos e possibilita a localização e 

delineamento do tecido funcional em oposição às zonas não funcionais da tiróide. No 

entanto a cintilografia não permite distinguir hiperplasia adenomatosa de carcinoma da 

tiróide (Peterson & Broome, 2012). 

A cintingrafia também permite determinar a dose para o tratamento com iodo 

radioativo. Os radionuclídeos utilizados são os isótopos do iodo (I131 e I123) e o 

pertecnetato radioativo (99mTcO4-), sendo este último o radionuclídeo de eleição (Scott-

Moncrieff, 2015). Este nucleótido tem uma semivida curta (6 horas), e concentra-se no 

interior das células foliculares refletindo o mecanismo de captura da glândula, podendo 

ser utilizado em gatos que estão a ser tratadas com fármacos anti-tiroidianos (Nelson, 

2014). 

Em gatos eutiroideus, a glândula da tiróide aparece como dois lóbos bem 

definidos, ovais e com acumulação de radionuclídeos na região cervical cranial à 

medial. Os dois lóbos são de tamanho simétrico e paralelos, com um ratio glândula 

tiróide: glândula salivar de 1:1. Os gatos hipertiroideus apresentam um aumento da 

absorção de iodo radioativo (I123 e I131) ou pertecnetato (99mTcO4
-) por parte da tiróide, 

comparativamente com as glândulas salivares (Peterson, 2013) (Figura 3). A 

percentagem de absorção e o aumento destes radionuclídeos no ratio glândula tiróide: 

glândula salivar pode ser calculado e fornece um meio extremamente sensível de 

diagnóstico de hipertiroidismo, uma vez que este ratio está relacionado com a 

concentração de hormonas circulantes (Daniel, 2002). 

Os carcinomas da tiróide são identificados por uma grande área de tecido da 

tiróide hiperfuncional, que podem estender-se até a entrada do tórax ou metastizar 

para os linfonodos regionais ou pulmões (Peterson & Broome, 2014). Apesar de todas 

as vantagens, esta técnica é bastante dispendiosa e requer um equipamento médico 

sofisticado (Mooney & Peterson 2012).  
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Figura 3: Cintingrafia da tiróide. (a) Gato eutiroideu, a glândula da tiróide aparece com os lóbos 
bem definidos. Os dois lóbos são de tamanho simétrico e paralelos, com um ratio glândula 
tiróide: glândula salivar de 1:1. (b) possui um adenoma da tiróide unilateral esquerdo, enquanto 
o gato em (c) possui adenomas bilaterais. Em ambos os casos, a absorção do radionuclídeo 
pelo adenoma funcional da tiróide é maior do que a absorção pelo tecido salivar do gato 
(Adaptado de Peterson, 2013). 

 

A figura 4 representa o algoritmo da abordagem diagnóstica a um gato com 

suspeita de hipertiroidismo.  
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Figura 4: Algoritmo da abordagem diagnóstica para um gato com suspeito de hipertiroidismo (Adaptado: Peterson, 2011). 
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Ecografia da tiróide 

A ecografia cervical também pode ser utilizada para avaliar as glândulas 

tiróides, porém não consegue identificar tecido ectópico ou metastático. Geralmente 

não requer anestesia ou sedação, porém se o gato estiver sedado permite um melhor 

posicionamento, obtendo-se assim uma melhor imagem (Scott-Moncrieff, 2015b). 

A tiróide de um gato eutiroideu apresenta 15-25 mm de comprimento e uma 

ecogenicidade uniforme e é envolvida por uma cápsula hiperecóica (Vaske et al, 

2014). Por outro lado, gatos hipertiroideus têm uma glândula de tamanho superior ao 

normal, com margens redondas e áreas hipoecogénicas/anecogénicas e 

vascularização aumentada (Barberet et al, 2010).  

 

7. Tratamento 

O tratamento do hipertiroidismo tem como objetivo a destruição ou remoção do 

tecido tiroidiano com funcionamento anormal, a inibição farmacológica das hormonas 

tiroideias ou a melhoria dos efeitos do excesso das hormonas tiroideias no tecido 

periférico. Assim, o hipertiroidismo pode ser tratado com fármacos anti-tiroidianos, iodo 

radioativo, tiroidectomia ou dieta com restrição em iodo (Graves, 2016). 

 

Fármacos anti-tiroidianos orais (tioureilenos) 

Os fármacos orais utilizados para o tratamento do hipertiroidismo são 

metimazol, carbimazol e propiltioracil. É um tratamento barato, facilmente disponível e 

eficaz na maioria dos casos. Estes fármacos atuam pela inibição da síntese das 

hormonas tiroideias, pela inibição da peroxidase tiroideia das células foliculares, 

bloqueando a incorporação de iodo nos grupos tirosil na tireoglobulina e impedindo 

assim que o acoplamento desses grupos iodotirosil formem T3 e T4 (Mooney & 

Peterson, 2012; Nelson, 2014; Graves, 2016). Desta forma diminuem a produção das 

hormonas tiroideias, esgotam as reservas foliculares das hormonas armazenadas e 

diminuem a circulação das hormonas tiroideias (Elltion et al, 2001).  

As indicações para o tratamento oral com estes fármacos incluem a tentativa 

de normalizar as concentrações de T4, avaliar o efeito da resolução do estado 

hipertiroideu na função renal e diminuição ou eliminação de problemas associados ao 

hipertiroidismo, antes da realização da tiroidectomia ou internamento para tratamento 

com iodo radioativo (Nelson, 2014). Porém, deve ser destacado que não é um 

tratamento curativo (Mooney & Peterson, 2012; Nelson, 2014). 
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 Metimazol 

O metimazol é atualmente o fármaco anti-tireoidiano de eleição, porque a 

incidência de reações adversas são menores quando comparadas com o 

propiltiouracilo. Após administração, o metimazol é concentrado na glândula tiróide, 

onde inibe a síntese das hormonas tiroideias, mas não inibe a captura de iodo ou a 

liberação da hormona pré-formada. Tem uma semivida de 4- 6 horas e permanece até 

20 horas no organismo (Mooney & Peterson, 2012). As reações adversas têm menor 

probabilidade de ocorrer quando o metimazol é iniciado por uma dose baixa que é 

gradualmente aumentada (Nelson, 2014).  

A dose inicial recomendada de metimazol é de 2,5 mg administrada por via oral 

(PO), duas vezes por dia, ou seja, a cada 12 horas durante duas semanas (Peterson 

et al, 1988; Mooney & Peterson, 2012; Scott-Moncrieff, 2015b). No caso de o tutor não 

observar reações adversas, o exame físico estiver normal, os resultados do 

hemograma e a contagem de plaquetas estiverem dentro de limites de referência, as 

concentrações de creatinina e a ureia não aumentarem e a concentração sérica de T4 

for maior do que 2 ug/dL após duas semanas de tratamento, a dose é aumentada em 

2,5 mg por dia (isto é 5 mg de manhã e 2,5 mg à noite) e os mesmos parâmetros são 

avaliados passado duas semanas (Nelson, 2014).  

Assim, a dose deve continuar a ser aumentada a cada duas semanas em 2,5 

mg/dia até que a concentração sérica de T4 esteja entre 1 e 2 µg/dL, ou até ao 

aparecimento de reações adversas. As concentrações séricas de T4 diminuem para o 

intervalo de referência dentro de duas semanas, desde que a dose de metimazol seja 

eficaz (Nelson, 2014). 

A melhoria clínica é geralmente observada pelos tutores entre duas a quatro 

semanas, a partir do momento que a concentração sérica de T4 se encontre dentro do 

intervalo de referência. Quando a concentração de T4 total se encontra na metade 

inferior do intervalo de referência deve-se manter a dose por mais duas a seis 

semanas para permitir a determinação da necessidade de qualquer ajuste adicional da 

dose. Se a concentração de T4 total estiver abaixo do intervalo de referência, a dose 

deve ser reduzida. Quando existe necessidade de parar o tratamento devido a efeitos 

adversos, as concentrações de T4 total aumentam para valores próximos dos de pré-

tratamento, no espaço de 48 horas (Scoot-Moncrieff, 2015b). 

A maioria dos animais necessita de uma dose de 2,5 mg a 5 mg de metimazol 

a cada 12 horas para controlar o hipertiroidismo (Peterson, 1988). O metimazol é mais 

eficaz quando administrado duas vezes por dia do que uma vez por dia, pelo menos 

durante as primeiras quatro semanas de tratamento (Trepanier, et al 2003). Apesar de 

pouco frequentes, por vezes, são encontrados gatos resistentes ao metimazol, 
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necessitando de até 20 mg/dia. As causas mais frequentes de insucesso no 

tratamento são a resistência ao metimazol, a incapacidade do tutor em administrar a 

medicação ao animal ou devido à presença de um carcinoma da tiróide (Nelson, 2014; 

Scott-Moncrieff, 2015b). 

Após se atingir o estado eutiroideu e ocorrer o desaparecimento dos sinais 

clínicos pode realizar-se a tentativa de diminuir a dose diária, ou a frequência de 

administração ou ambas, especialmente em gatos que recebam o tratamento com 

metimazol a longo prazo (Mooney & Peterson, 2012; Nelson, 2014).  

Assim, o hipertiroidismo na maioria dos gatos é controlado com a dose de 2,5 

mg PO a cada 12 h de metimazol (Peterson et al, 1988; Trepanier et al, 2003; Scott-

Moncrieff, 2015b). 

No caso de ser difícil para o tutor administrar o metimazol por via oral, existe a 

alternativa de solicitar a uma farmácia de manipulação que incorpore o metimazol em 

comida (Mooney & Peterson, 2012). 

 

Administração transdérmica 

O metimazol pode ser reformulado em um organogel de lecitina plurônico 

(PLO) para administração transdérmica (Mooney & Peterson, 2012; Nelson, 2014). 

Assim o metimazol transdérmico potencia a permeabilidade do estrato córneo, 

perturbando-o e permitindo que este seja absorvido na circulação sistémica. (Sartor et 

al, 2004)  

A biodisponibilidade do metimazol transdérmico é mais variável, tem uma 

menor eficácia, e os efeitos adversos gastrointestinais são menores em comparação 

com o metimazol oral (Mooney & Peterson, 2012; Nelson, 2014; Graves, 2016).  

Foi demonstrado ser eficaz em gatos quando aplicado numa dose de 2,5 mg / gato a 

cada 12 horas, embora quando comparado com a administração oral, pode demorar 

mais tempo a atingir o estado de eutiroideu (Sartor et al, 2004).  

O metimazol transdérmico tem como vantagens a facilidade de administração e 

um menor risco de efeitos gastrointestinais (GI) adversos. Uma contra indicação deste 

tratamento é a possibilidade de formação de crostas, levando ao eritema. No entanto 

raramente é necessário interromper o tratamento (Mooney & Peterson, 2012; Scott-

Moncrieff, 2015b). 

A maior desvantagem associada ao metimazol de aplicação transdérmica é 

apresentar uma menor eficácia terapêutica em comparação com a administração por 

via oral (Scott-Moncrieff, 2015b). 

É recomendado aplicar a solução transdérmica com luvas para evitar a 

absorção de metimazol por parte do tutor uma vez que tem um efeito pronunciado nos 
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humanos conduzindo a efeitos secundários relevantes (Mooney & Peterson, 2012; Wu 

et al, 2013; Scott-Moncrieff, 2015b). 

 

Monitorização 

Os gatos com hipertiroidismo devem ser avaliados regularmente, uma vez que 

os anti-tiroidianos orais não têm efeito sobre a lesão da tiróide, podendo esta continuar 

a crescer, causando consequentemente o aumento do valor de T4 e por essa razão 

pode ser necessário reajustar a dose (Mooney & Peterson, 2012). Desta forma, o 

animal deve ser examinado a cada duas semanas durante os primeiros três meses de 

tratamento e depois a cada três a seis meses (Nelson, 2014; Graves, 2016). 

 

Reações adversas 

As reações adversas ao metimazol observam-se em 10% a 25% dos gatos 

(Peterson, et al, 1988; Sartor, 2004) e ocorrem tipicamente nas primeiras quatro a oito 

semanas após início do tratamento (Nelson, 2014; Scott-Moncrieff, 2015b). 

As reações adversas mais comuns são: a letargia, o vómito, a diarreia e a 

anorexia. Estas reações adversas geralmente são transitórias, desaparecendo nas 

três primeiras semanas de tratamento (Harvey et al, 2009; Mooney & Peterson, 2012; 

Nelson, 2014; Graves, 2016). Estas reações adversas podem estar associadas a 

doenças hepáticas em menos de 2% dos gatos, os animais vão apresentar icterícia e 

um aumento da concentração da alanine aminotransferase (ALT), da fosfatase alcalina 

(FA) e da bilirrubina, sendo nestes casos necessário parar o tratamento (Scott-

Moncrieff, 2015b).  

Estes sinais clínicos e alterações bioquímicas podem demorar de dias a 

semanas a se normalizarem. Quando ocorrem estas alterações hepáticas outros 

tratamentos devem ser considerados (Scott-Moncrieff, 2015b). Um pequeno número 

de gatos (cerca de 2% a 3%) apresentam escoriações auto-induzidas na cabeça e no 

pescoço que podem dever-se a prurido intenso e podem desenvolver-se nas primeiras 

seis semanas de terapia, sendo necessário a retirada do fármaco e terapia com 

glucocorticóides, embora em alguns casos ocorra a recuperação sem ser necessário 

parar com o tratamento (Mooney & Peterson, 2012; Nelson, 2014; Scott-Moncrieff, 

2015b; Graves, 2016). 

 Até 15% dos gatos pode ocorrer alterações hematológicas leves como a 

eosinofilia, linfocitose e leucopenia leve transitória, sem sinais clínicos aparentes. 

Estas alterações hematológicas solucionam-se sem necessidade de interromper o 

tratamento do hipertiroidismo (Mooney & Peterson, 2012; Nelson, 2014; Scott-

Moncrieff, 2015b; Graves, 2016). 
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 Por outro lado, em cerca de 3% a 9% gatos podem ocorrer outras reações 

mais graves que podem por em risco a vida do animal, tal como, trombocitopenia 

associada a hemorragias (contagem de plaquetas <75.000/mm3) e agranulocitose 

isoladamente ou concomitante com neutropenia (menos de 500/uL) associada a febre 

e infeções localizadas ou sistémicas (Peterson et al, 1988). As hemorragias não 

associadas a trombocitopenia raramente foram relatadas em gatos tratados com 

metimazol (Scott-Moncrieff, 2015b). A anemia hemolítica imunomediada associada a 

aumento dos tempos de coagulação, pode ocorrer embora seja extremamente raro 

(Peterson et al, 1988; Mooney & Peterson, 2012; Nelson, 2014). 

A figura 5 representa o algoritmo do tratamento com metimazol e monitorização 

associada a esta terapia em gatos com hipertiroidismo. 

 

 

Figura 5: Algoritmo para o tratamento e monitorização de gatos com hipertiroidismo tratados 
com metimazol (Adaptado de: van Hoek et al, 2009a). 
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 Carbimazole 

Caso o metimazol não esteja disponível podem utilizar-se outros fármacos 

como o carbimazole. Quando administrado por via oral é quase todo convertido em 

metimazol, quer no trato gastrointestinal ou imediatamente após a absorção (Peterson 

et al, 1988; Mooney & Peterson, M., 2012). Assim, cinco miligramas de carbimazole 

são aproximadamente três miligramas de metimazole. A dose inicial para o carbimazol 

equivale a 3 a 5 mg a cada 8 a 12 horas (Scott-Moncrieff, 2015b). A maioria dos gatos 

atingirá o eutiroidismo com uma dose de 5 mg a cada 12 horas (Monney & Peterson, 

2012). A frequência das monitorizações é idêntica à de gatos tratados com metimazol 

(Nelson, 2016).  

Existe uma formulação de liberação controlada administrada uma vez por dia, 

numa dose de 10 mg a 15 mg (Peterson et al, 1988; Mooney & Peterson, 2012). A 

dose inicial de carbimazole de liberação controlada é de 15 mg a cada 24 horas 

(Mooney & Peterson, 2012).   

Em casos leves, onde a concentração de T4 total é de 50-100 nmol/L, recomenda-se 

uma dose inicial mais baixa de 10 mg a cada 24 horas (Mooney & Peterson, 2012). 

Com base na biodisponibilidade relativa, estima-se que 15 mg desta preparação seja 

equivalente a aproximadamente 7,5 mg de metimazol convencional (Frénais et al, 

2009). 

 

Reações adversas 

O carbimazole está associado a uma taxa mais baixa de efeitos adversos 

comparativamente com o metimazol. Os efeitos adversos mais comuns associados a 

administração de carbimazol são sinais gastrointestinais (Bucknell, 2000). Outros 

efeitos adversos que foram relatados incluem escoriações da cabeça e pescoço, 

linfadenopatia, linfocitose e leucopenia (Mooney, 1992). 

 

 Propiltiouracil 

Embora este fármaco bloqueie a síntese das hormonas tiroideias e controle o 

hipertiroidismo, existem relatos de reações adversas de leves a graves. Estas incluem 

anorexia, vómitos, letargia, anemia hemolítica imunomediada e trombocitopenia 

(Mooney & Peterson, 2012). Atualmente, não é recomendado para tratar o 

hipertiroidismo (Scott-Moncrieff, 2015b). 

 

Restrição de iodo na dieta 

Atualmente o requisito de iodo para gatos saudáveis é de 0,46 mg/kg de 

alimento seco (Wedekind et al, 2010). A restrição dietética de iodo a menos de 0,3 
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mg/kg reduz as concentrações circulantes de hormonas da tiróide para o intervalo de 

referência em gatos com hipertiroidismo (Wedekind et al, 2010; Melendez et al, 2011a; 

Melendez et al, 2011b; van der Kooij et al, 2013).Assim, a restrição dietética de iodo 

pode ser umas das formas de controlar o hipertiroidismo (Scott-Moncrieff, 2015). 

Os gatos que não tenham doença concomitante, tenham apresentando efeitos 

adversos ao metimazol ou em caso de os tutores não consigam administrar o 

metimazol, a dieta com restrição em iodo é uma alternativa viável (Scott-Moncrieff, 

2015b). 

A Hills desenvolveu uma nova dieta (“y/d Feline Thyroid Health”) para o 

tratamento do hipertiroidismo felino. A “y/d Feline Thyroid Health”, é uma dieta restrita 

em iodo que limita a produção de hormonas pela glândula tiróide, diminuindo assim as 

concentrações séricas de T4 (Nelson, 2014; Graves, 2016). 

Segundo a Hill´s a dieta “y / d Feline Thyroid Health ” apresenta um teor em 

iodo e fósforo controlado, um baixo teor de sódio e antioxidantes clinicamente 

comprovados, é rica em ácidos graxos taurina, L-carnitina e ômega-3 e promove o pH 

desejável da urina. Assim, esta dieta restrita em iodo para além de diminuir a produção 

de T4, tem um efeito benéfico na função renal, cardíaca e urinária, melhora os 

problemas dermatológicos relacionados com o hipertiroidismo e permite o 

restabelecimento da condição corporal e beneficia o sistema imunitário (Figura 6). 

 

Figura 6: Apresentações da dieta Hill’s Prescription Diet y/d Feline (Retirado do site 
https://www.hillspet.com/cat-food/pd-yd-feline-dry às 16 horas de 18 de julho de 2018). 

 

A razão mais comum para o fracasso da dieta restrita em iodo é o acesso a 

outras fontes de iodo. Os gatos que não se tornem eutiroideus entre quatro a oito 

semanas após o início da dieta é importante avaliar um possível acesso a outras 

fontes de iodo, como por exemplo água, comedouros contaminados com alimentos 

contendo iodo, medicamentos, alimentos dos tutores ou de outros animais (Scott-

Moncrieff, 2015b). 
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 Recomendações 

É fundamental que o gato com hipertiroidismo não tenha acesso a nenhuma 

outra fonte de iodo, sendo aconselhável que se torne exclusivamente “indoor”. Não é 

recomendada a administração de fármacos anti-tiroidianos concomitantemente com a 

dieta restrita em iodo, pelo que estes devem ser descontinuados antes de se iniciar a 

dieta de forma a evitar hipotiroidismo. A concentração de T4 deve ser medida no 

momento que se inicia a dieta e oito semanas após o início da mesma, altura em que 

os valores de T4 já se devem encontrar dentro do intervalo de referência (Nelson, 

2014).  

 

 Contra-indicações 

A dieta com restrição em iodo não é recomendada em gatos que sejam 

“outdoor” uma vez que podem ter acesso a outras fontes de iodo, em gatos que 

necessitem de outra dieta para controlar uma doença concomitante como a doença 

inflamatória intestinal, dermatite alérgica ou doença cardíaca ou para gatos que 

apresentem insuficiência renal aquando do início do tratamento (Scott-Moncrieff, 

2015b). 

 

Cirurgia 

A tiroidectomia é um tratamento eficaz, simples, rápido, curativo e económico. 

É considerado uns dos tratamentos de eleição, particularmente se o iodo radioativo 

não está disponível. Porém, é importante ter em conta que é um tratamento definitivo 

(Mooney & Peterson, 2012; Nelson, 2014). Para gatos que tenham apenas um lóbo 

afetado é um procedimento simples que permite a resolução do hipetiroidismo sem 

efeitos adversos graves, no entanto, caso estejam os dois lóbos afetados e o iodo 

radioativo esteja disponível este deve ser o tratamento de eleição (Scott-Moncrieff, 

2015b).  

Os tutores destes animais devem ser alertados para o facto de que no pós-

cirúrgico se pode desenvolver um quadro de hipoparatiroidismo e hipotiroidismo. Nos 

gatos com tecido ectópico, identificado por cintilografia, o tratamento cirúrgico não é 

recomendado uma vez que este nem sempre é identificado no momento da cirurgia 

(Scott-Moncrieff, 2015b).  

A cirurgia também não está indicada se a função renal estiver comprometida, e 

se existir tecido ectópico no tórax ou houver suspeita de carcinoma da tiróide com 

metástases (Nelson, 2014). 
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Iodo radioativo 

Quando existe a possibilidade de realizar o tratamento com iodo radioativo, 

este deve ser o tratamento de eleição para tratar esta doença. No tratamento com iodo 

radioativo a morbilidade e mortalidade são baixas, com uma taxa de sucesso que 

ronda os 95% (Mooney & Peterson, 2012; Nelson, 2014; Scott-Moncrieff, 2015b). Este 

tratamento tem várias vantagens, destacando-se a não ocorrência de 

hipoparatiroidismo, ser eficaz em casos de tecido ectopico e ser a única opção que 

oferece a cura em gatos com carcinoma metastático (Nelson, 2014).  

O iodo 131 (I131) tem uma semivida de 8 dias e é o radionuclídeo de escolha 

para o tratamento do hipertiroidismo (Peterson, 2006). O iodo 131 é administrado por 

via intravenosa ou subcutânea. Sendo a via subcutânea a preferencial uma vez que é 

tão eficaz como a via endovenosa, mas é mais segura para o médico veterinário e não 

está associado a efeitos gastrointestinais adversos, podendo ainda ser realizada sob 

leve sedação se necessário (Théon, 1994; Scott-Moncrieff, 2015b). 

Alguns autores sugeriram que o tratamento com iodo radiativo pode ser 

influenciado pelo metimazol, porém um estudo realizado por Chun e os seus 

colaboradores demonstrou que a interrupção do metimazol menos de cinco dias ou 

mais de cinco dias antes do tratamento não influência o resultado do mesmo (Chun et 

al, 2002).  

Após tratamento com iodo radioativo, o animal é contido numa jaula e as suas 

fezes e urina são recolhidas e descartadas como compostos radiativos e o animal 

permanece hospitalizado até que a quantidade de radiatividade na sua urina e fezes 

seja mínima (Scott-Moncrieff, 2015b). O I131 concentra-se dentro da tiróide emitindo 

partículas beta e gama, a radiação emitida destrói as células foliculares funcionais, 

poupando estruturas adjacentes como as paratiróides, as estruturas cervicais e o 

tecido ectópico (Mooney & Peterson, 2012; Nelson, 2014; Graves, 2016). As células 

com funcionamento normal recebem uma dose relativamente pequena de radiação e 

geralmente conseguem retornar à função, evitando assim hipotiroidismo na maioria 

dos gatos (Mooney Peterson, 2012; Nelson, 2014). Não há relatos de efeitos adversos 

em outros órgãos que não a glândula tiróide após terapia com dose baixa de I131 

(Scott-Moncrieff, 2015). 

 

 Complicações 

As complicações mais comuns após o tratamento com iodo radioativo são a 

insuficiência renal e hipotiroidismo, que tipicamente se desenvolve em gatos com 

lobos muito aumentados e difusamente afetados recebendo grandes doses de I131. 

(Peterson & Becker1995; Nelson, 2014). 
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Os gatos severamente afetados com lóbos de grandes dimensões e com a 

concentração de T4 extremamente elevada podem apresentar hipertiroidismo 

persistente que pode ser controlado com sucesso repetindo a administração de I131 

(Mooney & Peterson, 2012).  

A disfagia transitória apesar de rara também pode ocorrer devido a inflamação 

da glândula tiróide induzida pela radiação (Peterson & Becker, 1995). A duração da 

hospitalização após administração do I131varia, dependendo da regulamentação do 

local e da dose de I131 administrada, podendo variar de duas a quatro semanas, sendo 

importante ter em consideração que a mudança de ambiente e separação dos tutores 

é um fator de estresse para os gatos (Mooney & Peterson, 2012; Nelson, 2014; 

Graves, 2016).  

 

 Reavaliação 

É recomendado que os animais sejam reavaliados em um, três, seis e doze 

meses após o tratamento. Deve-se realizar um exame físico completo incluído peso e 

pressão arterial, perfil bioquímico e mensuração das concentrações de T4 (Scott-

Moncrieff, 2015b).  

 

 Prognóstico 

Mais de 93% dos gatos tratados com iodo radioativo tornam-se eutiroideus 

após um tratamento (Scott-Moncrieff, 2015b). Uma pequena percentagem de gatos, 

cerca de 15%, ainda são hipertiroideus no momento da alta, mas tornam-se 

eutiroideus seis meses após o tratamento. Aproximadamente 2% a 5% dos gatos 

requerem um segundo tratamento (Scott-Moncrieff, 2015b). A falta de resposta ao 

primeiro tratamento é mais comum em gatos com nódulos grandes, sinais clínicos 

graves e concentrações muito elevadas de T4 (Peterson & Becker., 1995). Uma 

pequena percentagem, menos de 3%, desenvolve recorrência de hipertiroidismo nos 

três anos subsequentes, podendo variar de um a seis anos, após o tratamento com 

iodo radioativo. Pensa-se que a recorrência se deva ao desenvolvimento de novos 

focos de tecido autónomo (Scott-Moncrieff, 2015b). A comparação dos diferentes 

tratamentos de hipertiroidismo felino quanto ao custo inicial, ao custo a longo prazo, à 

anestesia, à facilidade, à recidiva, ao retorno ao eutiroidismo, à hospitalização e à 

hipocalcemia está representada na tabela 2. 
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 Tabela 2: Comparação dos tratamentos de hipertiroidismo felino  

 

Comparação dos tratamentos de hipertiroidismo felino 

 
Drogas  

anti-tiroidianas 
Iodo radioativo Tiroidectomia 

Custo inicial Baixo Alto Alto 

Custo a longo prazo Moderado Baixo Baixo 

Anestesia Nunca Por vezes Sempre 

Facilidade Fácil Moderada Difícil 

Recidiva Comum Raro Moderado 

Retorno ao 

eutiroidismo 
2-4 semanas Imediato 2-4 semanas 

Hospitalização Não necessária 3-4 dias 1-3 dias 

Hipocalcemia Nunca Nunca Comum 

(Adaptado: Graves: In Stephen J. Ettinger, Etienne Cote; Edward C. Feldman, Textbook Of 

Veterinary Internal Medicine, 8 ed, vol 2, 4236-4255, 2016). 

 

8. Prognóstico 

O aumento da idade, a presença de proteinúria e a hipertensão foram 

associados à diminuição do tempo de sobrevivência nos animais com hipertiroidismo 

(Williams et al, 2010b). 

Num estudo retrospetivo de 167 gatos tratados com metimazol e/ou iodo 

radioativo, os gatos com doença renal pré-existente tiveram tempos de sobrevivência 

significativamente menores do que gatos sem doença renal pré-existente. O tempo de 

sobrevivência foi maior nos gatos tratados com iodo radioativo comparativamente com 

os tratados com metimazol (Milner et al, 2006). 

As causas mais comuns de morte em gatos com hipertiroidismo tratados são 

aquelas associadas ao envelhecimento, como neoplasias e doença renal, pelo que 

quando tratado de forma efetiva, o hipertiroidismo não condiciona o tempo de 

sobrevida do animal (Mooney & Peterson, 2012). 
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CAPÍTULO II- Estudo retrospetivo 

 

Objetivos 

Os principais objetivos deste estudo retrospetivo foram: 

1. Caraterizar a população em estudo  

2. Avaliar a prevalência de gatos hipertiroideus numa população considerada de risco 

e à qual foi solicitada a mensuração de T4 total.  

3. Analisar a associação entre as variáveis estudadas com o diagnóstico de 

hipertiroidismo 

 

Material e métodos 

1. Seleção de casos 

Foi efetuado um estudo retrospetivo onde se identificaram todos os casos de gatos 

a quem foi solicitada a mensuração da concentração de T4 total, no período 

compreendido entre setembro de 2014 e setembro de 2018. Esta solicitação deveu-se 

a uma suspeita de hipertiroidismo ou foi incluída num painel sénior ou geriátrico (Pitarri 

et al, 2009). Todos os dados foram recolhidos no Hospital Veterinário do Baixo Vouga 

que se localiza na região centro de Portugal.  

 

2. Aquisição de dados 

Os dados foram recolhidos com auxílio de dois programas Qvet® e Bizagi®. 

Através do Qvet® foi possível recolher informação quanto ao género, raça, idade, 

estado reprodutivo e local de residência do animal. O Bizagi® permitiu recolher toda a 

informação relacionada a anamnese e do exame físico e exames complementares 

realizados.  

Foi registada informação relativa à convivência com outros animais, ao teste 

Fiv/Felv e ao seu resultado, ao tipo de alimentação, sinais clínicos como 

agressividade, hiperatividade, perda de peso, polifagia, hiporexia, anorexia, 

poliúria/polidipsia e vómito, o motivo da consulta e a razão pela qual o médico 

veterinário pediu a mensuração da concentração de T4 

 

3. Análise estatística  

Para a análise estatística foi usado o programa SPSS  “Statistical Package for 

the Social Sciences”. A análise das associações entre as variáveis em estudo e a 

presença ou hipertiroidismo foi obtida com recurso ao teste do Qui-quadrado e do 

teste exato de Fisherquando apropriado. 
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46% 

54% 

Hipertiroideus (n=13) 

Fêmeas
(n=6)
Machos
(n=7)

 

Resultados 

1. Caracterização da amostra 

A amostra em estudo é composta por uma população de 55 gatos aos quais foi 

solicitada a determinação da concentração de T4. Deste 55 gatos, 13 deles foram 

diagnosticados com hipertiroidismo. 

 

1.1. Género  

No total da população estudada, como se pode verificar pelo Gráfico 1, 33 

(60%) dos gatos eram machos e 22 (40%) eram fêmeas (Gráfico 1).  

Relativamente à população de gatos com hipertiroidismo, podemos observar 

no gráfico 2, que 7 (54%) eram machos e 6 (46%) eram fêmeas (Gráfico 2). 

 

 

Gráfico 1: Representação gráf ica do 
género na população total (n=55).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Gráfico 2:  Representação gráf ica do 
género nos gatos hipertiroideus 
(n=13). 

 

 

1.2. Raça 

 Dos 55 gatos da população total, 45 (82%) deles eram da raça Europeu 

Comum. Dos restantes, 4 gatos (7%) eram de raça Persa, 2 (3%) da raça Maine Coon, 

2 (4%) da raça Scottish Fold e 2 (4%) de raça Siamesa (Gráfico 3). 

Os 13 gatos (100%) com hipertiroidismo eram todos da raça Europeu Comum 

(Gráfico 4). 
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Gráfico 3:  Representação gráf ica das 
raças na população total (n=55).  

 

Gráfico 4:  Representação gráf ica das 
raças nos gatos hipertiroideus (n=13).  
 

 

1.3. Idade 

A idade média no momento da realização da concentração de T4 foi de 

12,1±3,75, com uma idade mínima de 1 ano e a máxima de 19 anos. A média de 

idades entre macho e fêmeas foi muito semelhante, sendo a dos machos de 12 anos e 

das fêmeas de 11,8 anos. 

A média da idade dos 13 gatos diagnosticados com hipertiroidismo foi de 13,1± 

3,2, com uma idade mínima de 7 anos e a máxima de 18 anos. Tal como na população 

em estudo, a média de idades entre machos e fêmeas na população de gatos 

hipertiroideus foi idêntica, verificando-se que a idade média dos machos foi de 13 anos 

e a das fêmeas 13,2 anos. 

 

1.4.  Estado reprodutivo 

Em relação ao estado reprodutivo da população da população total, apenas foi 

possível obter informação em relação a 52 gatos, sendo 48 (92%) castrados e 4 (8%) 

inteiros (Gráfico 5). 

Na população dos gatos com hipertiroidismo, os 13 (100%) gatos eram 

castrados (Gráfico 6). 
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Gráfico 5: Representação gráf ica do 
estado reprodutivo da população total 
(n=52). 

 

Gráfico 6:  Representação gráf ica do 
estado reprodutivo dos gatos 
hipertiroideus (n=13).  

 

1.5. Local 

Em relação ao local de residência dos 55 gatos, 34 (62%) viviam em meio 

urbano, 10 (18%) viviam em meio semi-urbano e 11 (20%) viviam em meio rural 

(Gráfico 7). 

Relativamente aos 13 gatos diagnósticados com hipertiroidismo, 8 (61%) 

viviam no meio urbano, 1 (8%) vivia no meio semi-urbano e 4 (31% ) viviam em meio 

rural (Gráfico 8). 

 

Gráfico 7:Representação gráf ica do 
local de residência da população total 
(n=55). 

 

Gráfico 8: Representação gráf ica do 
local de residência dos gatos 
hipertiroideus (n=13).  
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1.6. Convivência com outros animais 

Apenas foi possível obter informação sobre a convivência com outros animais 

em 17 dos 55 gatos, dos quais, 16 (94%) convivam com outros animais e apenas 1 

(6%) era o único animal da casa (Gráfico 9). 

Da população de gatos hipertiroideus, só foi possível recolher informação 

relativa a 4 dos 13 gatos diagnosticados com hipertiroidismo. Destes, 3 (75%) não 

eram o único animal da casa e 1 (25%) não convivia com mais nenhum animal 

(Gráfico 10).  

 

Gráfico 9:  Representação gráf ica da 
conv ivência da população total com 
outros animais (n=17). 

 
Gráfico 10:Representação gráf ica da 
conv ivência dos gatos hipertiroideus 
com outros animais (n=4). 

 

 

 

1.7. FIV/FELV 

Apenas foi recolhida informação relativa ao teste Fiv/Felv em 7 gatos da 

população total. Destes, 5 (71%) eram Fiv e Felv negativos e os restantes 2 (29%) 

eram Fiv positivos (Gráfico 11). 

Dos 13 gatos com hipertirodismo só em 3 deles estava disponível a informação 

relativa ao teste de Fiv e Felv. Esses 3 (100%) gatos hipertiroideus eram Fiv e Felv 

negativos (Gráficos 12). 
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Gráfico 11:  Representação gráf ica do 
resultado do teste Fiv/Felv na 
população total (n=7).  

 
 
Gráfico 12: Representação gráf ica do 
resultado do teste Fiv/Felv nos gatos 
hipertiroideus (n=3).  

 

 

1.8. Alimentação 

Em relação ao tipo de alimentação apenas foi possível obter informação 

relativamente a 27 gatos. Nestes, 17 (63%) eram alimentados com ração seca, 5 

(18%) com alimentação húmida e os restantes 5 (19%) recebiam ração seca e 

alimentação húmida (Gráfico 13). 

A informação sobre o tipo de alimentação nos gatos com hipertiroidismo, 

apenas estava disponível em 9 dos 13 gatos hipertiroideus. Assim, 5 (56%) eram 

alimentados com ração seca, 2 (22%) com alimentação húmida e os outros 2 (22%) 

com ração seca e húmida (Gráfico 14). 

 

 
Gráfico 13:Representação gráf ica do 
tipo de al imentação recebida pela 
população total (n=27).  

 
 
Gráfico 14:Representação gráf ica do 
tipo de al imentação recebida pelos 
gatos hipertiroideus (n=9).  
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1.9. Agressividade 

A informação sobre a agressividade foi recolhida em 30 gatos da população 

total. Destes, em 1 caso (3%) o tutor referiu que o gato estava mais agressivo, 

enquanto que os tutores dos outros 29 (97%) gatos, afirmaram que o animal 

continuava com um comportamento normal (Gráfico 15). 

Relativamente a presença de agressividade nos 13 gatos hipertiroideus, só foi 

possível adquirir informação sobre 6 deles e nenhum deles manifestou um 

comportamento mais agressivo (Gráfico 16). 

 

 
Gráfico 15:  Representação gráf ica da 
presença do sintoma agressiv idade na 
população total (n=30).  

 
Gráfico 16:  Representação gráf ica da 
presença do sintoma agressiv idade 
nos gatos hipertiroideus (n=6).  

 

 

1.10. Hiperatividade 

Foi possível obter informação em 36 dos 55 gatos relativamente à presença de 

hiperatividade, sendo que 6 (17%) deles tinham hiperatividade no momento da 

consulta e os outros 30 (83%) não apresentavam hiperatividade (Gráfico 17). 

Dos 8 gatos hipertiroideus em que estava disponível informação sobre a 

hiperatividade, 5 (63%) apresentavam segundo os seus tutores hiperatividade e os 

restantes 3 (37%) não apresentavam (Gráfico 18). 
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1.11. Perda de peso 

Relativamente a perda de peso, foi possível adquirir informação sobre 49 gatos da 

população total, destes 41 (84%) apresentavam perda de peso e os restantes 8 (16%) 

não apresentavam qualquer alteração no seu peso (Gráfico 19). 

Dos 13 gatos hipertiroideus, 11 (85%) apresentavam perda de peso e os outros 2 

(15%) não apresentavam variações de peso (Gráfico 20). 

 

 
Gráfico 19:Representação gráf ica da 
presença do sintoma perda de peso na 
população total (n=49). 

 
Gráfico 20:Representação gráf ica da 
presença do sintoma perda de peso nos 
gatos hipertiroideus (n=13).  
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Gráfico 17:Representação gráf ica da 
presença do sintoma hiperativ idade na 
população total (n=36).  

 
 
Gráfico 18:Representação gráf ica da 
presença do sintoma hiperativ idade 
nos gatos hipertiroideus (n=8).  
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1.12. Polifagia  

Dos 44 gatos da população total em que foi possível obter informação sobre a 

presença de polifagia, 13 (30%) apresentavam polifagia no momento da consulta e os 

outros 31 (70%) não apresentavam este sintoma (Gráfico 21). 

Da população de gatos diagnosticados com hipertiroidismo, 8 (61 %) deles não 

apresentavam polifagia e os restantes 5 (39 %) tinham um apetite aumentado segundo 

os seus tutores (Gráfico 22). 

 
Gráfico 21:  Representação gráf ica da 
presença do sintoma polifagia na 
população total (n=44).  

 
Gráfico 22:Representação gráf ica da 
presença do sintoma polifagia nos 
gatos hipertiroideus (n=13).  

 

 

 

1.13. Hiporexia 

Dos 55 gatos, foi possível adquirir informação relativa à presença de hiporexia 

em 40 gatos, destes 3 (8%) tinham hiporexia e enquanto os outros 37 (92%) não 

apresentavam este sintoma (Gráfico 23). 

Relativamente aos 13 gatos hipertiroideus, a informação sobre a presença de 

hiporexia apenas estava disponível em 9, e nenhum apresentava uma diminuição do 

apetite (Gráfico 24). 
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Gráfico 23:Representação gráf ica da 
presença do sintoma hiporexia na 
população total (n=40). 

 
Gráfico 24:Representação gráf ica da 
Presença do sintoma hiporexia nos 
gatos hipertiroideus (n=9).  

 

 

1.14. Anorexia 

Tal como referido para o sintoma hiporexia, relativamente à presença de 

anorexia também só foi possível obter informação em 40 gatos, onde 10 (25%) 

apresentavam anorexia e os outros 30 (75%) não apresentavam este sintoma (Gráfico 

25). 

Os 9 gatos hipertiroideus em que foi possível obter informação sobre a 

anorexia, nenhum deles apresentavam ausência de apetite (Gráfico 26). 

 

 
Gráfico 25:Representação gráf ica da 
presença do sintoma anorexia na 
população total (n=40). 

 
Gráfico 26:Representação gráf ica da 
presença do sintoma anorexia nos gatos 
hipertiroideus (n=9).  
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1.15. Poliúria/Polidipsia 

Relativamente a poliúria/polidipsia a informação apenas estava disponível em 

43 gatos, dos quais, 21 (49%) apresentavam poliúria e polidipsia e os restantes 22 

(51%) não apresentavam (Gráfico 27). 

Apenas foi possível obter informação relativa a poliúria/polidipsia em 11 dos 13 

gatos diagnosticados com hipertiroidismo, sendo que 7 (64%) deles não apresentavam 

este sintoma e os restantes 4 (36%) apresentavam poliúria/polidipsia (Gráfico 28). 

 

Gráfico 27:Representação gráf ica da 
presença dos sintomas 
poliúria/polidipsia na população total 
(n=43). 

 
Gráfico 28:  Representação gráf ica da 
presença dos sintomas 
poliúria/polidipsia nos gatos 
hipertiroideus (n=11).  

 

 

 

1.16. Vómito  

Em relação ao vómito apenas foi possível obter informação relativamente a 46 

gatos, onde 21 (46%) apresentavam episódios de vómito e os outros 25 (54%) não 

referiam este sintoma (Gráfico 29). 

Relativamente a população de gatos hipertiroideus, em 3 (23%) casos os 

tutores referiam que o animal tinha este sintoma e os restantes 10 (77%) casos não o 

apresentavam (Gráfico 30). 
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Gráfico 29: Representação gráf ica da 
presença do sintoma vómito na 
população total (n=46).  

 
 
Gráfico 30:  Representação gráf ica da 
presença do sintoma vómito nos 
gatos hipertiroideus (n=13).  

 

 

1.17. Motivo da consulta  

 

O estímulo iatotrópico que levou os tutores a procurar o Médico Veterinário 

encontra-se no gráfico abaixo (Gráfico 31). 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Gráfico 31:Representação gráf ica do motivo da consulta na população total  

(n=55). 
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1.18. Motivo para a mensuração de T4 

Neste trabalho observaram-se 3 motivos para solicitação da determinação sérica 

de T4, nomeadamente, suspeita de hipertiroidismo, a realização de um painel sénior e 

a realização de um painel de geriátrico. Assim, em 42 (76%) gatos a concentração de 

T4 foi pedida devido a uma suspeita de hipertiroidismo, em 12 (22%) gatos devido à 

realização de um painel geriátrico e em apenas 1 (2%) gato devido à realização de um 

painel sénior (Gráfico 32). 

Em 12 (92%) dos gatos hipertiroideus o diagnóstico foi feito devido ao pedido da 

mensuração da concentração de T4 devido a uma suspeita de hipertiroidismo e em 

apenas em 1 caso (8%) devido a um painel geriátrico (Gráfico 33). 

  

 

 

2. Prevalência de hipertiroidismo na amostra em estudo  

Nos 55 gatos em que foi realizada a concentração de T4 total, 13 (24%) foram 

diagnosticados como sendo hipertiroideus, enquanto os restantes 42 (76%) não 

tinham os valores de concentração de T4 total alterados (Gráfico 34).  

Esta percentagem de gatos hipertiroideus correspondeu a uma prevalência de 

24% na população estudada. 

 

 

 
Gráfico 32:  Representação gráf ica do 
motivo da mensuração de T4 na 
população total (n=55). 

 
 
Gráfico 33:  Representação gráf ica do 
motivo da mensuração de T4 nos 
gatos hipertiroideus (n=13).  
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Gráfico 34:  Representação gráf ica da conf irmação do diagnóstico de 

hipertiroidismo na população total (n=55).  

 

2. Associação entre as variáveis e o diagnóstico de hipertiroidismo 

 

Relativamente à associação estatística entre os sinais clínicos estudados e a 

presença de hipertiroidismo, constatou-se que apenas as variáveis hiperatividade e 

presença de anorexia surgiram associadas de forma estatisticamente significativa com 

o diagnóstico.  

Relativamente a hiperatividade só foi possível obter informação em 8 dos 13 gatos 

hipertiroideus, onde 5 apresentavam hiperatividade e os outros 3 não. Dos 28 gatos 

não hipertiroideus que estava disponível a informação, apenas um apresentava 

hiperatividade.   

Em relação a anorexia dos 9 gatos hipertiroideus em que foi possível informação, 

nenhum deles apresentavam este sintoma. Só foi possível recolher esta informação 

em 31 gatos não hipertiroideus. Destes, 10 apresentavam anorexia e os restantes 21 

não tinham ausência de apetite. 
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Tabela 3: Associação entre as variáveis e o diagnóstico de hipertiroidismo 

 

  
Hipertiroidismo 

Variável  
Não Sim 

P 
N % N % 

Género 
Fêmea 16 29,1 6 10,9 

0,748 
Macho 26 47,3 7 12,7 

Raça 

Europeu Comum 32 58,2 13 23,6 

0,436 

Main Coon 2 3,6 0 0 

Persa 4 7,3 0 0 

Scottish fold 2 3,6 0 0 

Siamês 2 3,6 0 0 

Estado reprodutivo 
Castrado 35 67,3 13 25 

0,561 
Inteiro 4 7,7 0 0 

Local 

Rural 7 12,7 4 7,3 

0,365 Semi-Urbano 9 16,4 1 1,8 

Urbano 26 47,3 8 14,5 

Convivência com outros 
animais 

Não 0 0 1 5,9 
0,235 

Sim 13 76,5 3 17,6 

Fiv/Felv 
Fiv + 2 28,6 0 0 

0,429 
Negativo 2 28,6 3 42,9 

Alimentação 

Húmida 3 11,1 2 7,4 

0,853 Mista 3 11,1 2 7,4 

Seca 12 44,4 5 18,5 

Agressividade 
Não 23 76,7 26 20 

0,80 
Sim 1 3,3 0 0 

Hiperatividade  
Não 27 7,5 3 8,3 

0,001 
Sim 1 2,8 5 13,9 

Perda de peso 
Não 6 12,2 2 4,1 

0,724 
Sim 30 61,3 11 22,4 

Polifagia  
Não 23 52,3 8 18,2 

0,478 
Sim 8 18,2 5 11,4 

Hiporexia 
Não 28 70 9 22,5 

0,455 
Sim 3 7,5 0 0 

Anorexia 
Não 21 52,5 9 22,5 

0,049 
Sim 10 25 0 0 

Poliúria/Polidipsia  
Não 15 34,9 7 16,3 

0,272 
Sim 17 39,5 4 9,3 

Vómito 
Não 15 32,7 10 21,7 

0,103 
Sim 18 39,1 3 6,5 

Motivo da mensuração 
T4 

Painel geriátrico 11 20 1 1,8 

0,296 
Painel senior 1 1,8 0 0 

Suspeita 
hipertiroidismo 

30 54,5 12 21,8 

N=Número de animais
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CAPÍTULO III- Discussão 

 

O hipertiroidismo é a doença endócrina mais comum em gatos, que resulta da 

circulação excessiva da hormona T4. A perda de peso e a polifagia são os sinais 

clínicos mais frequentemente associados ao hipertiroidismo. Esta doença tem como 

principais complicações a insuficiência renal, a hipertensão e a cardiomiopatia 

hipertrófica (Scarlett, 1994; Williams et al, 2010; Carney et al, 2016). 

Apesar de ser uma doença amplamente estudada é necessário realizar mais 

estudos, uma vez que, a bibliografia não é consensual. Apesar dos vários estudos 

realizados os fatores de risco para o desenvolvimento do hipertiroidismo, permanecem 

incertos. No entanto, alguns destes estudos tiveram alguns fatores em comuns como o 

aumento da idade, um risco diminuído para as raças Himalaia e Siamesa e os gatos 

serem alimentados com alimentos enlatados. Por isso, deveriam ser realizados novos 

estudos com uniformidade nos critérios de inclusão e exclusão, de forma a saber se 

existe mesmo uma influência da idade, raça e alimentação no risco de 

desenvolvimento de hipertiroidismo (Sparkes, 2012). 

 No presente estudo, da população total que foi sujeita a mensuração da 

concentração de T4, a prevalência de gatos hipertiroideus foi de 24%. Não existem 

estudos de prevalência no nosso país. No entanto, um estudo realizado em 2014, 

numa população de gatos com idade superior a 10 anos, muito semelhante ao do 

nosso trabalho, a prevalência de gatos com hipertioridismo foi de 9% (Horspool & 

Dias, 2014). A diferença de prevalência entre os estudos, sugere que o hipertiroidismo 

é uma doença que está presente no nosso país e por essa razão é importante incluir a 

mensuração da concentração de T4 total em consultas de rotina em gatos sénior e 

geriátricos. 

 No que diz respeito ao género da população com hipertiroidismo a prevalência 

entre macho e fêmea foi muito semelhante, o que está de acordo com a revisão 

bibliográfica (Broussard et al, 1995; Crystal & Norsworthy,2011).  

 Relativamente à raça, os 13 gatos diagnosticados com hipertiroidismo eram da 

raça Europeu Comum, o que pode dever-se ao facto de ser a raça que mais se 

apresenta na consulta. Na população em estudo, ou seja, nos 55 gatos que foram 

sujeitos a mensuração da concentração de T4 estavam incluídos 2 gatos de raça 

Siamesa que eram não hipertiroideus. A influência da raça no diagnóstico de 

hipertiroidismo não é consensual entre os estudos realizados. Segundo um estudo 

mais antigo a raça Himalaia e a Siamesa têm uma menor predisposição da doença 

(Kass,et al, 1999). Um estudo posterior concluiu que não existia associação entre a 

raça e o risco de desenvolver hipertiroidismo (Martin et al, 2000). Outros estudos 
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realizados em 2011 e 2014 estavam de acordo com o estudo realizado por Kass e os 

seus colaboradores em 1999, concluindo que a raça Himalaia e a Siamesa têm um 

menor risco de desenvolver a doença (Crystal & Norsworthy, 2011; Stephens et al, 

2014). No entanto, a raça Europeu Comum é a raça mais prevalente na população em 

estudo e o número de animais de outras raças é muito reduzido, o que limita muito as 

nossas conclusões. 

A média da idade da população de gatos com hipertiroidismo é de 13 anos o 

que está de acordo com a revisão bibliográfica. Os vários estudos realizados ao longo 

do tempo foram concordantes em relação à média da idade do diagnóstico de 

hipertiroidismo, isto é, em todos eles a média da idade ao diagnóstico era de 13 anos 

(Scarlett 1988; Gerber, 1994; De Wet et al, 2009; Crystal & Norsworthy,2011, Vilhena 

et al, 2014). 

 Na população de gatos hipertiroideus não foi possível relacionar o estado 

reprodutivo com o diagnóstico de hipertiroidismo, dado que, todos os gatos 

hipertiroideus são castrados. 

Relativamente ao local de residência do animal, a inclusão desta variável teve 

como objetivo saber a distribuição da amostra a nível dos diferentes locais como 

urbano, semi-urbano e rural e se existia uma maior prevalência de hipertiroidismo em 

algum deles. A maior prevalência observou-se no local urbano. 61% dos animais da 

amostra em estudo eram deste local, isto pode dever-se ao facto de a maioria dos 

animais que vivem neste meio serem gatos “indoor” o que leva aos tutores a terem 

mais cuidado com o mesmos e conseguirem mais facilmente notar as alterações a 

nível do comportamento do animal e na saúde do mesmo. Segundo um estudo 

realizado em Portugal em 2014, o meio urbano e semi-urbano sugere um potencial 

risco (Vilhena et al, 2014).  

 Apesar de não existir nenhum estudo sobre a influência da convivência com 

outros animais no diagnóstico de hipertiroidismo, a inclusão desta variável teve como 

objetivo um melhor controlo da sintomatologia do hipertiroidismo. Uma vez que, para 

tutores com mais animais é mais difícil confirmarem se o animal tem poliúria/polidipsia 

e polifagia. Dos 13 gatos hipertiroideus, a informação apenas estava disponível em 4 

deles e apenas um era o único animal da casa. Como este aspeto não tem sido 

abordado na literatura, não nos é possível contrastar os nossos resultados com os de 

outros estudos. 

Segundo os estudos realizados a alimentação é um fator de risco para o 

desenvolvimento de hipertiroidismo, especialmente a comida enlatada e os sabores a 

peixe, a fígado ou miudezas (Martin et al, 2000; Olczak et al, 2005; Scott-Moncrieff, 

2015b). Por essa razão, a alimentação foi incluída nas variáveis em estudo e dividiu-se 
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em 3 categorias: ração seca, alimentação húmida ou mista. Contudo, a informação 

relativa à alimentação só estava disponível em 27 animais da amostra em estudo, não 

permitindo assim saber a influência da mesma no diagnóstico de hipertiroidismo nesta 

população. Esta falta de dados pode dever-se à falta de registo ou ao facto de muitas 

vezes quem leva o animal ao veterinário não ser a pessoa que normalmente o 

alimenta. 

Os sinais clínicos considerados para este estudo foram selecionados tendo em 

conta a sintomatologia do hipertiroidismo, descrita na literatura (Olczak el al, 2005; 

Mooney & Peterson, 2012; Scott-Moncrieff, 2015b; Carney et al, 2016). 

Quando os animais apresentam agressividade e hiperatividade os tutores 

descrevem que os seus gatos movimentam-se constantemente, vagueiam pela casa, 

dormem por curtos períodos de tempo e acordam facilmente (Scott-Moncrieff, 2015b). 

No presente estudo e considerando a população de gatos hipertiroideus, só foi 

possível obter informação relativa à agressividade em 6 gatos, e em nenhum deles o 

tutor referiu que o seu animal tinha um comportamento mais agressivo. A 

agressividade é um sinal clínico pouco frequente, estando presente em cerca de 8% 

dos gatos hipertiroideus (Broussard et al, 1995). 

No que respeita ao sintoma hiperatividade, a informação estava disponível em 

8 gatos com hipertiroidismo. Destes, apenas 5 apresentavam este sintoma. Este sinal 

clínico é observado em um maior número de animais relativamente à agressividade, 

podendo estar presente em 40% dos gatos diagnosticados com hipertiroidismo 

(Broussard et al, 1995).  

 A agressividade e a hiperatividade são dois sinais clínicos muito subjetivos e 

por isso difíceis de avaliar pois estão muito dependentes da informação que o tutor 

fornece ao médico veterinário. Por outro lado, o tutor não está todo o tempo com o 

animal e os períodos de agressividade/hiperatividade podem ocorrer quando o mesmo 

não está presente. No entanto foi possível obter uma diferença estatisticamente 

significativa relativamente ao parâmetro hiperatividade, na população estudada. Neste 

estudo os animais com hipertiroidismo apresentaram na sua maioria hiperatividade 

sendo esta diferença estatisticamente significativa em relação à população total.  

A perda de peso é sinal clínico mais comum observado em gatos com 

hipertiroidismo (Mooney & Peterson, 2012; Scott-Moncrieff, 2015b). Neste estudo, dos 

13 gatos hipertiroideus, 11 (85%) deles apresentavam perda de peso e os restantes 2 

não apresentavam oscilações no seu peso. Este parâmetro não revelou diferenças 

estatisticamente significativas com o diagnóstico de hipertiroidismo na população em 

estudo. 
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A polifagia é outro dos sintomas que tem sido descrito associado ao 

hipertiroidismo felino (Mooney & Peterson, 2012; Scott-Moncrieff, 2015b). Neste 

estudo, dos 13 gatos com hipertiroidismo, 5 deles apresentavam polifagia e os outros 

8 apresentavam um apetite normal. Apesar de a polifagia ser um sintoma comum, a 

verdade é que vários autores referem que muitos animais podem ter um apetite 

normal, o que vai de encontro aos nossos resultados. Num estudo realizado em 2016 

com 302 gatos, 21 destes foram diagnosticados com hipertiroidismo. Destes 21 gatos 

hipertiroideus,12 apresentavam perda de peso, mas apenas 3 tinham polifagia 

(McLean et al, 2016). Mais uma vez não foi observada uma diferença estatisticamente 

significativa com respeito a este parâmetro e o diagnóstico de hipertiroidismo, na 

população em estudo.  

Nenhum dos animais hipertiroideus em que foi possível obter informação 

apresentava hiporexia ou anorexia. Embora a maioria dos gatos com hipertiroidismo 

apresente polifagia, alguns podem apresentar hiporexia e anorexia. As principais 

causas para estes sinais clínicos são insuficiência cardíaca, fraqueza muscular, 

hipocalemia ou outra doença não tireoideia concomitante, como por exemplo, doença 

inflamatória intestinal, pancreatite, doença renal e neoplasia (Cook et al, 2011). 

Apesar destes sintomas estarem descritos na literatura, na nossa população 

em estudo os mesmos não se verificaram. Na verdade a ausência de anorexia surgiu 

neste estudo como estando associada de forma significativa ao diagnóstico de 

hipertiroidismo, mostrando que gatos com hipertiroidismo têm pouca probabilidade de 

desenvolver anorexia. Esta observação está também descrita na literatura consultada 

(Cook et al, 2011).  

No que diz respeito à poliúria/polidipsia, só foi possível obter informação 

relativamente a 11 animais onde 4 (36%) apresentavam estes sinais clínicos, o que 

esta de acordo com a revisão bibliográfica que refere que 30% a 40% dos gatos com 

hipertiroidismo apresentam poliúria/polidipsia (Scott-Moncrieff, 2015b). 

De acordo com alguns autores, o vómito ocorre em 50% dos casos de 

hipertiroidismo (Scott-Moncrieff, 2015b). Neste estudo, dos 13 gatos hipertiroideus, 3 

(23%) deles apresentavam vómito, correspondendo a uma percentagem mais baixa do 

que o descrito. O facto da nossa amostragem ser relativamente reduzida (13 casos) 

pode ser o responsável pela discrepância observada. 

O motivo da solicitação da mensuração da concentração de T4 em 12 gatos 

hipertiroideus foi devido a uma suspeita de hipertiroidismo devida a sintomatologia e 

idade do animal e 1 gato hipertiroideu foi diagnosticado pelo pedido de um painel 

geriátrico tendo em conta a idade do animal. Assim, neste estudo 1 dos casos de 
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hipertiroidismo foi detetado na ausência de sinais clínicos, aquando da realização de 

um painel geriátrico.  

Este facto alerta para a importância de realizar esta análise em animais 

geriátricos, uma vez que o risco de desenvolver a doença aumenta com a idade 

(Peterson, 2012).  
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CAPÍTULO IV- Conclusão 

 

Com base nos resultados obtidos, é possível retirar algumas conclusões ainda que 

influenciadas pela número reduzido de gatos hipertiroideus e pela falta de informação 

em relação a algum deles:   

 A média da idade dos gatos hipertiroideus foi de 13 anos; 

 A raça mais afetada foi a Europeu Comum porém isso pode dever-se ao facto 

de ser a raça mais prevalente; 

 Em relação ao sexo não houve uma diferença significativa entre géneros, à 

semelhança do que está descrito na literatura;  

 A anorexia é um sintoma pouco comum no hipertiroidismo; 

 No geral o hipertiroidismo foi diagnosticado pela solicitação da concentração de 

T4 total. Essa solicitação está geralmente associada a uma suspeita de 

hipertiroidismo ou incluída num painel analítico sénior ou geriátrico. 
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