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Resumo  

O Hipertiroidismo Felino é a doença do foro endócrino mais frequente em gatos 

adultos e geriátricos, sendo cada vez mais comum no dia-a-dia, na clínica de animais de 

companhia. 

 Ao longo do tempo, o diagnóstico tem sido facilitado por vários fatores, como a maior 

preocupação dos tutores relativamente aos seus animais, a maior consciencialização por parte 

do médico veterinário acerca este tema, a inclusão da medição das hormonas tiroideias nos 

exames de rotina de um gato geriátrico, entre outros fatores que permitem que, felizmente, o 

diagnóstico seja cada vez mais precoce, permitindo atuar o mais cedo possível. 

As várias abordagens terapêuticas incluem a medicação anti tiroideia a longo prazo, a 

dieta restrita em iodo, a tiroidectomia e o tratamento com iodo radioativo. Este último é 

considerado o tratamento “gold standard”, sendo efetivo e definitivo, sem necessidade de 

administrações diárias de fármacos, dietas exclusivas ou procedimentos cirúrgicos que 

implicam anestesia e os riscos que estes acarretam. 

A escolha terapêutica depende da idade do animal, da severidade da doença, assim 

como da disponibilidade do tutor e do fator financeiro. Consoante estes fatores, o médico 

veterinário opta pela melhor abordagem a esta doença, cujo objetivo principal é alcançar o 

eutiroidismo com os menores efeitos adversos possíveis. 

Este estudo aborda as opções terapêuticas de 13 gatos hipertiroideus com idades entre 

os 12 e os 20 anos, sujeitos às diferentes abordagens terapêuticas. A dieta restrita em iodo foi 

opção em 4 dos animais, não sendo efetiva devido a efeitos adversos e à falta de 

exclusividade alimentar. A opção terapêutica mais comum foi a medicação anti tiroideia, 

fazendo parte do plano de tratamento em todos os animais do presente estudo. O iodo 

radioativo foi opção em 2 dos 13 animais sendo a opção terapêutica mais efetiva, permitindo 

alcançar o eutiroidismo, apenas com uma sessão de tratamento, a doses baixas. 

Palavras-chave: hipertiroidismo; felino; tratamento; iodo radioativo; geriátrico 
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Abstract 

Feline hyperthyroidism is the most common endocrine disease in adult and geriatric 

cats, and has also become common in daily life at small animal practice. 

  Over time, diagnosis is more available each day due to a number of factors, such as 

increased tutors' and veterinarian’s awareness, the fact that geriatric check-up exams include 

the measurement of thyroid hormones, among other factors that allow, fortunately, an early 

diagnosis and let veterinarian be able to act as soon as possible. 

There are different therapeutic approaches including long-term anti-thyroid drugs, 

iodine limited diet, thyroidectomy and radioactive iodine. The latter is considered the "gold 

standard" treatment, for being effective and definitive, without daily drug administration, 

exclusive diets or surgical procedures involving anesthesia and its risks. 

The treatment choice depends on the age of the animal, severity of the disease, the 

availability of the owner and the financial factor. Depending on these factors the veterinarian 

chooses the best approach to the disease, whose main objective is to achieve euthyroidism 

with the least possible adverse effects. 

This study addresses the therapeutic approaches of 13 hyperthyroid cats, aged 12 to 20 

years, treated with different therapeutic options. Iodine limited diet was an option in 4 of the 

13 cats and was not effective due to adverse effects and the difficulty of maintaining this 

exclusive diet. The most common therapeutic approach was anti-thyroid drugs, which was 

part of the treatment plan in all animals of the present study. 2 of the 13 cats were treated with 

radioactive iodine which was the most effective therapeutic option, leading to euthyroidism 

with only one treatment at low dose administration. 

 

Keywords: hyperthyroidism; feline; treatment; radioiodine; geriatric 
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Introdução 

A glândula tiróide está localizada na zona cervical e é formada por dois lobos, cada 

um localizado lateralmente (esquerda e direita) à traqueia. Os lobos são constituídos por 

tecido folicular, contendo tiroglobulina (glicoproteína) e células parafoliculares que secretam 

calcitonina (Feldman et al., 2015). 

 É na tiróide que ocorre a síntese das hormonas tiroideias: Triiodotironina (T3) e 

Tiroxina (T4), tendo estas influência em vários processos metabólicos do organismo. Estas 

hormonas têm um papel importante a vários níveis, tanto no metabolismo, (por exemplo dos 

lípidos), como na atividade enzimática, no crescimento, no sistema nervoso e cardiovascular 

(efeito cronotrópico e inotrópico positivo e estímulo da eritropoiese), na regeneração tissular e 

óssea, entre outros (Ettinger, Feldman e Côté, 2016; Feldman et al., 2015). 

A sua produção é regulada por feedback negativo. A libertação de TRH pelo 

hipotálamo, leva à secreção de TSH pela hipófise que estimula a produção das hormonas 

tiroideias pela tiróide, que se encontram armazenadas nos seus folículos até serem libertadas 

na circulação aquando do estímulo (Ettinger, Feldman e Côté, 2016). Logo, um excesso em 

circulação de hormonas tiroideias resulta, por feedback negativo, na diminuição da produção 

e libertação da TRH e TSH e na consequente diminuição da produção de hormonas por parte 

da tiróide. Existe também um mecanismo de autorregulação da própria tiróide, que modula a 

produção hormonal consoante a quantidade de iodo ingerido, modula a sensibilidade ao 

estímulo pela TSH e adapta a secreção da T3 e T4 consoante as necessidades (Feldman et al., 

2015). 

O iodo é necessário à produção de T3 e T4, dado que a síntese destas hormonas é 

dependente deste. A maior fonte de iodo é a dieta, sendo por isso muito importante a sua 

ingestão em quantidades adequadas. Após ingerido, este é convertido em iodeto no trato 

gastrointestinal e entra em circulação, sendo concentrado e aprisionado na tiroide onde é 

oxidado em iodo. Este origina, posteriormente, as hormonas tiroideias ligando-se a resíduos 

da tiroglobulina (Feldman et al., 2015; Peterson et al., 2014). 

A T4 é secretada pelas células foliculares da tiróide, mas é a sua forma biologicamente 

ativa, T3, resultante da conversão intracelular (extra tiroideia) da T4, que tem atividade 

hormonal.  A T3 é a mais potente das duas hormonas, embora seja produzida em menor 

quantidade que a T4 (Syme, 2007; Vaske, Schermerhorn e Grauer, 2016). 

Depois de libertadas, as hormonas tiroideias podem circular livres ou ligadas a 

proteínas, sendo que estas últimas funcionam como um reservatório, libertando-se lentamente 



2 
 

e ficando livres, podendo então entrar nas células-alvo para produzir o seu efeito: 

converterem-se de T4 em T3 ou para serem metabolizadas (Feldman et al., 2015; Syme, 2007). 

Da T4 produzida na tiróide, uma ínfima parte circula livre e está biologicamente ativa, o 

restante é então posteriormente convertido em T3, funcionando como percursor hormonal 

(Mooney e Peterson, 2004). 

No caso do Hipertiroidismo, o excesso de hormonas tiroideias em circulação leva a um 

estado hipermetabólico, levando a várias alterações que serão abordadas de seguida (Feldman 

et al., 2015; Ettinger, Feldman e Côté, 2016). 
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I. Revisão Bibliográfica: Hipertiroidismo Felino 

O hipertiroidismo é considerado a doença endócrina mais comum em gatos adultos e 

geriátricos com uma notoriedade crescente na prática clínica ao longo dos anos. Não se sabe 

ao certo se por um aumento da sua incidência, se existe atualmente uma maior 

consciencialização e preocupação por parte do Médico Veterinário e/ou do tutor, ou se pela 

melhoria dos cuidados de saúde médico-veterinários. Outros fatores como a maior 

longevidade felina e a inclusão rotineira da medição da T4 total nos perfis bioquímicos em 

gatos geriátricos, também podem justificá-lo, ou possivelmente, trata-se de uma combinação 

dos fatores anteriormente descritos (Ettinger, Feldman e Côté, 2016; Feldman et al., 2015; 

Mooney e Peterson, 2004; Vaske, Schermerhorn e Grauer, 2016). Esta doença resulta da 

excessiva produção e secreção das hormonas tiroideias: triiodotironina (T3) e tiroxina (T4) 

(Feldman et al., 2015). 

 

1. Etiopatogenia e Fatores de risco 

A causa mais comum do hipertiroidismo é a hiperplasia multinodular adenomatosa da 

tiróide, na qual há a formação de nódulos que, autonomamente, secretam hormonas tiroideias, 

sem controlo hipofisário ou pelo hipotálamo (Ettinger, Feldman e Côté, 2016). Esta alteração 

histológica, ainda que benigna, pode afetar um ou os dois lobos da tiróide, fazendo com que 

o(s) lobo(s) aumente(m) de tamanho simétrica ou assimetricamente, podendo ser palpáveis na 

zona do pescoço. Na maioria das vezes afeta os dois lobos, no entanto, quando unilateral, o 

lobo não afetado tem tendência a perder a sua funcionalidade e atrofiar, devido à supressão da 

secreção de TSH (Nelson e Couto, 2014). 

Outros exemplos de causas que afetam uma minoria dos gatos hipertiroideus, dado que 

são menos comuns quando comparadas com a hiperplasia adenomatosa, são o carcinoma 

funcional da tiróide, a ingestão de hormonas tiróideas exógenas em excesso e a destruição 

aguda de tecido tiroideu com consequente libertação das hormonas em quantidades 

excessivas. O carcinoma funcional da tiróide, de carácter maligno, caracteriza-se pelo 

aparecimento de massas tanto na tiróide como também, por vezes, ao longo da zona cervical, 

com apresentações clínicas bastante variáveis quer no tamanho quer na localização, podendo 

envolver os linfonodos locais, assim como metastizar a maiores distâncias (Feldman et al., 

2015). A presença de tecido tiroideu ectópico hiperativo é também uma causa desta doença e 

pode ocorrer em simultâneo com a hiperatividade do tecido da glândula em si (Nelson e 

Couto, 2014). 
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O Hipertiroidismo felino é considerado de origem multifatorial, no entanto, ao longo 

do tempo, vários estudos foram identificando fatores que aumentavam o risco de desenvolver 

esta doença, embora não se entenda qual o papel destes na sua patogénese. A idade é um fator 

que pode ter influência na doença: gatos com mais de oito anos são os mais afetados, sendo 

que a média de idades é 12 a 13 anos, (idades variam entre 4 e 20 anos) (Ettinger, Feldman e 

Côté, 2016; Mooney e Peterson, 2004). A raça poderá também ser outro factor, gatos 

domésticos têm uma maior predisposição do que por exemplo gatos da raça siamesa e 

himalaia, que estão menos predispostos. O facto de o sexo ser um fator de risco não é 

consensual (Kass et al., 1999; Mooney e Peterson, 2004; Nelson e Couto, 2014). 

Existem também fatores nutricionais como o consumo de comida enlatada, a 

deficiência nutricional de iodo assim como o excesso do mesmo na composição dos 

alimentos. O consumo de comida enlatada é considerada um fator de risco visto que a 

embalagem contém substâncias como o bisfenol, que migra para o alimento durante o 

armazenamento da mesma. Como este tipo de comida (húmida),  tem maior teor em água e 

gordura do que a comida seca, reúne duas condições favoráveis à migração de compostos 

contaminantes lipossolúveis da embalagem para o próprio alimento, contribuindo para o 

desenvolvimento da doença (Edinboro et al., 2005). 

A quantidade de iodo presente nas dietas é bastante variável, tendo diferentes 

consequências no organismo, no entanto, as necessidades diárias de iodo têm vindo a diminuir 

ao longo dos anos. Os estudos feitos quanto à variação nas quantidades ingeridas ou 

deficiência em iodo crónicas que possam levar a esta doença são contraditórios (Edinboro, 

Scott-Moncrief e Glickman, 2010; Feldman et al., 2015). 

Outros fatores nutricionais são a presença de isoflavonas de soja na dieta, que 

combinada com a deficiência em iodo pode levar à inibição da síntese hormonal na tiróide, 

assim como a deficiência em selénio, que é necessário à conversão da T4 em T3 (Edinboro, 

Scott-Moncrief e Glickman, 2010; Ettinger, Feldman e Côté, 2016; Feldman et al., 2015). 

Fatores ambientais como o uso da caixa de areia, a limpeza frequente de tapetes no 

local onde os gatos vivem, exposição a águas paradas e lareiras a gás, assim como a exposição 

a insecticidas e fertilizantes podem ser também considerados fatores de risco (Edinboro, 

Scott-Moncrief e Glickman, 2010). 

Certas substâncias como o bisfenol A, referido anteriormente, e os PBDEs 

(retardadores de chama presentes em produtos domésticos e no ambiente) são também 

possíveis fatores ambientais. Isto acontece devido ao facto de terem uma estrutura semelhante 
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às hormonas tiroideias, desiquilibrando e alterando a sua síntese. Ou seja, estas substâncias 

ligam-se ao recetor da TSH, interferindo com o transporte do iodo, e ligam-se também às 

proteínas plasmáticas, interferindo com os recetores da tiróide, entre outras situações 

(Feldman et al., 2015). 

Os fatores genéticos envolvidos estão relacionados com a expressão do oncogene c-

ras nas áreas de hiperplasia adenomatosa da tiróide e com mutações, de causa desconhecida, 

que envolvem as células foliculares tiroideias, resultando na sua multiplicação autónoma e 

exagerada, levando a um  aumento da secreção de T4 (Feldman et al., 2015). 

 

2. Sinais clínicos 

Os sinais clínicos do hipertiroidismo são muito variáveis assim como a sua severidade. 

Cada vez mais, um diagnóstico precoce permite reduzir a severidade dos sinais (Feldman et 

al., 2015). 

Numa fase inicial, estes podem passar despercebidos e só após o diagnóstico, muitas 

vezes por exclusão de partes, é que são associados à doença. Outras vezes, não são 

valorizados, como é o caso da hiperatividade em gatos geriátricos, que é bem-encarada pelo 

tutor como tendo um gato, que apesar da idade está enérgico e cheio de vida, fazendo com que 

inicialmente não seja motivo de preocupação. Já outros sinais como a perda de peso, 

polifagia, polidipsia, poliúria, vómitos e diarreia dão o alerta ao tutor para uma deslocação ao 

veterinário (Feldman et al., 2015). 

O sinal clínico mais comum é a perda de peso, com maior ou menor intensidade, que 

ocorre gradualmente ao longo de algum tempo (meses ou anos). Aparece a maior parte das 

vezes associada à polifagia, desencadeadas pelo estado hipermetabólico que caracteriza o 

hipertiroidismo, em que apesar de um maior gasto energético, maior lipólise, e maior turnover 

proteico, o alimento que o gato consome não é suficiente face às suas necessidades, 

resultando em perda de peso e de massa muscular (Feldman et al., 2015; Peterson, Castellano 

e Rishniw, 2016). 

 A perda de peso aliada à polifagia são alertas para um diagnóstico de hipertiroidismo, 

uma vez que não há anorexia envolvida que justifique a situação, levando à suspeita de algo 

do foro endócrino, nutricional ou gastrointestinal. No entanto, há também relatos de anorexia 

ou períodos de diminuição do apetite, devido aos efeitos da doença como a fraqueza 

muscular, alterações cardíacas e eletrolíticas, deficiência em vitaminas do complexo B, entre 

outras (Feldman et al., 2015). 
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Outros sinais clínicos presentes envolvem queda de pêlo, pêlo baço, seborreia ou até 

mesmo alopécia, por grooming excessivo. Comportamentos de agressividade, inquietação e 

hiperatividade são relatos comuns entre os tutores, mas também pode ocorrer o oposto, 

letargia e decréscimo da atividade, dado o vasto leque de sinais clínicos possíveis. Polidipsia e 

poliúria também podem ocorrer, por causas renais concomitantes (sendo comum, dado que 

são maioritariamente gatos geriátricos), mas como o hipertiroidismo aumenta a TFG e 

diminui a densidade urinária, pode ser difícil o seu diagnóstico, dado que poderá estar a 

mascarar uma insuficiência renal que exista, só sendo desmascarada após a correção dos 

níveis de hormonas tiroideias circulantes. Outras causas podem ser alterações eletrolíticas, 

anteriormente referidas, ou polidipsia primária (devido a alterações hipotalâmicas provocadas 

pelo excesso de hormonas tiroideias) (Feldman et al., 2015; Mooney e Peterson, 2004). 

Algumas alterações gastrointestinais, por vezes intermitentes, como diarreia e aumento 

da frequência de defecação ocorrem devido à hipermotilidade do trato gastrointestinal, e 

vómitos, que ocorrem, por exemplo, em vários casos, pela ingestão muito rápida de comida. 

Outras situações descritas pelos tutores são a intolerância ao calor, em que o animal procura 

locais frescos, evitando locais solarengos e quentes, assim como intolerância ao stress, 

piorando o seu estado clínico, e alterações cardiorrespiratórias (Feldman et al., 2015; Mooney 

e Peterson, 2004). 

As alterações cardiorrespiratórias incluem taquipneia, dispneia, tosse, taquicardia 

(devido a efeito cronotrópico positivo) e presença de sopro cardíaco, entre outros. Estas 

alterações, principalmente cardíacas, ocorrem devido aos efeitos das hormonas tiroideias. A 

T3, por exemplo, tem um efeito vasodilatador no músculo liso, relaxando-o e diminuindo 

assim a resistência vascular periférica levando à ativação do Sistema Renina-Angiotensina-

Aldosterona (SRAA). O volume sanguíneo arterial efetivo diminui, levando o SRAA a 

aumentar a reabsorção de sódio a nível renal, aumentando o volume plasmático, para além de 

estimular a eritropoiese. O volume sanguíneo aumenta, e como a resistência vascular 

periférica diminui, aumenta assim o output cardíaco. O coração ao tentar compensar, dilata e 

hipertrofia. Daí que, por vezes gatos hipertiroideus desenvolvam cardiomiopatias 

hipertróficas, e consequentemente insuficiência cardíaca. Há também alguns casos descritos 

de cardiomiopatia dilatada, embora seja mais rara em gatos. As hormonas tiroideias têm 

também um papel na regulação de genes que codificam proteínas cardíacas, aumentando a 

função contráctil (Feldman et al., 2015; Mooney e Peterson, 2004; Syme, 2007; Vaske, 

Schermerhorn e Grauer, 2016). 
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3. Exame Físico 

Ao exame físico, a perda de peso, baixa condição corporal, perda de massa muscular e 

taquicardia são evidências comuns, sendo esta última, por vezes, de difícil interpretação 

devido a fatores como o stress (Feldman et al., 2015; Mooney e Peterson, 2004). 

Muitas vezes, gatos com hipertiroidismo apresentam perda de peso e massa muscular 

embora mantenham uma condição corporal boa/aceitável, devido ao catabolismo muscular 

pelo aumento do turnover proteico, fazendo com que não haja tanta perda de massa gorda 

como de massa muscular (Peterson, Castellano e Rishniw, 2016). Em casos mais extremos, o 

médico veterinário por vezes depara-se com um animal caquético, fraco e desidratado. 

(Feldman et al., 2015; Mooney e Peterson, 2004) À auscultação, as alterações geralmente 

presentes são o sopro cardíaco e som a galope, sendo que o “(..) hipertiroidismo é 

provavelmente o fator mais importante para o desenvolvimento de sopro em gatos mais 

velhos” (Mooney e Peterson, 2004). 

A tiróide é na maioria das vezes palpável, ao contrário do que acontece num gato 

saudável. Apesar disso, uma massa palpável na zona cervical pode não ser sinónimo de 

hipertiroidismo, podendo ter outras causas, como por exemplo: mucocele, alterações na 

paratiroide, entre outras. Pode ocorrer a tiróide não ser palpável ainda que o gato seja 

hipertiroideu, ou por devido ao seu pequeno tamanho ou por ter migrado para a entrada 

torácica, não sendo alcançável a quando da palpação (Edinboro, Scott-Moncrief e Glickman, 

2010; Feldman et al., 2015; Nelson e Couto, 2014). 

Menos comum, mas também relatada, é o animal apresentar ventroflexão da cabeça. 

Nessas situações é possível mover a cabeça do animal, sem que ofereça resistência ou 

dificuldade, no entanto, assim que há relaxamento da mesma, esta tende a assumir a mesma 

posição (ventrofletida). Desconhece-se a causa, mas a fraqueza muscular, a deficiência 

vitamínica e hipocalemia, devido ao vómito, diarreia, poliúria e outros sinais clínicos do 

hipertiroidismo podem contribuir para que o animal adote esta postura (Nelson e Couto, 

2014). 

4. Hipertiroidismo: Doenças concomitantes  

4.1. Hipertiroidismo e a doença renal 

O hipertiroidismo e a IRC têm em comum o facto de serem muito frequentes em gatos 

adultos e geriátricos, e muitas vezes ocorrem em simultâneo, piorando o estado geral do 

animal e dificultando mutuamente o diagnóstico de cada uma das doenças (Ettinger, Feldman 

e Côté, 2016; Vaske, Schermerhorn e Grauer, 2016). 
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Como referido anteriormente, por ação da T3, ocorre um aumento do output cardíaco e 

diminuição da resistência vascular periférica (devido à dilatação das arteríolas da circulação 

periférica), que leva à ativação do SRAA. Esta ativação afeta o rim dado que há um aumento 

do fluxo sanguíneo renal e da pressão hidrostática capilar glomerular, aumentando a taxa de 

filtração glomerular (TFG) assim como um aumento da retenção de sódio, resultando num 

aumento do volume sanguíneo. Consequentemente provoca danos glomerulares como 

glomeruloesclerose, podendo estes progredir para IRC (Carney et al., 2016; Langston e Reine, 

2006; Vaske, Schermerhorn e Grauer, 2016). 

Alterações bioquímicas como o aumento do BUN e creatinina podem verificar-se num 

gato hipertiroideu, sendo que a origem da azotemia poderá ser renal, embora mascarada, visto 

que parâmetros como o aumento da TFG, induzida pelo hipertiroidismo, podem aparentar 

uma função renal normal. No entanto, devido à perda de peso e de massa muscular, gatos 

hipertiroideus podem apresentar uma diminuição da creatinina, sendo mais um entrave ao 

diagnóstico. Por vezes, só se diagnostica IRC após ser restabelecido o eutiroidismo, havendo 

reversão de várias alterações, como a diminuição da TFG, desmascarando a doença renal 

existente. Outras alterações são também a diminuição da densidade urinária e existência de 

proteinúria, sendo esta última um fator de risco de desenvolvimento futuro de azotemia em 

gatos não-azotémicos ou da progressão de uma IRC já existente, dado o dano renal que 

provoca pela excreção proteica aumentada que leva a uma inflamação tubular intersticial. Daí 

a importância do seu controlo (Feldman et al., 2015; Langston e Reine, 2006; Mooney e 

Peterson, 2004; Vaske, Schermerhorn e Grauer, 2016; Williams et al., 2010).  

A creatinina e o BUN variam inversamente à TFG, sendo muitas vezes usados como 

medidores indiretos da TFG, no entanto, a opção mais fiável para a estimar é através da 

depuração plasmática, sendo o procedimento mais simples o que utiliza o iohexol intravenoso 

(meio de contraste radiológico) (Becker et al., 2000). 

A doença renal pode ser prévia ou posterior ao diagnóstico do hipertiroidismo, a 

abordagem difere conforme a situação, sendo que a consulta das diretrizes da IRIS 

(International Renal Interest Society) permite estadiar e encontrar o tratamento adequado a 

cada estadio da doença renal existente. Se for pré-hipertiroidismo, para além do desafio do 

diagnóstico, vai obrigar a uma maior monitorização de parâmetros renais, e a nível 

terapêutico, o aconselhado é um tratamento inicial reversível e não definitivo para avaliar a 

resposta renal, com doses bastante baixas, sempre fazendo um balanço entre a progressão 

renal e o hipertiroidismo, sendo que o facto de se tentar alcançar o eutiroidismo pode 
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comprometer ainda mais o rim. Se for pós-hipertiroidismo, não altera o prognóstico 

relativamente a um gato hipertiroideu não doente renal, mas há que ter em conta que um 

aumento da creatinina, após o eutiroidismo alcançado pode não ser por causas renais, mas sim 

pela melhoria da condição corporal e massa muscular (Becker et al., 2000; Carney et al., 

2016; Daminet et al., 2014; Langston e Reine, 2006). 

 

4.2. Hipertiroidismo, doença cardíaca e a hipertensão 

A ação da T3, anteriormente mencionada, provoca a diminuição da resistência 

vascular, a ativação do SRAA e o aumento do output cardíaco, tendo efeitos a nível cardíaco, 

que resultam na compensação cardíaca (hipertrofia e dilatação) (Feldman et al., 2015; 

Mooney e Peterson, 2004; Syme, 2007; Vaske, Schermerhorn e Grauer, 2016). 

Os biomarcadores cardíacos são ferramentas importantes na distinção da origem da 

doença cardíaca (devido ao hipertiroidismo ou devido a uma causa distinta), uma vez que 

apenas a ecocardiografia pode não o permitir, como é o caso da troponina I (marcador de dano 

estrutural do miocárdio, que está aumentado no hipertiroidismo, devido à exposição às 

hormonas tiroideias excessivas). Confirmada a causa, caso seja consequência do 

hipertiroidismo e esteja numa fase inicial, poderá ser possível reverter a situação (Connolly et 

al., 2005; Feldman et al., 2015). 

Atualmente, a hipertensão em gatos hipertiroideus é menos frequente, e a relação entre 

esta e o hipertiroidismo está ainda em estudo. Pensa-se que o SRAA não está diretamente 

associado à hipertensão embora seja responsável por danos renais e/ou cardiovasculares 

(Williams, Elliott e Syme, 2013). A hipertensão é atualmente vista como uma comorbidade da 

doença e não tanto como sendo causada pelo hipertiroidismo, especialmente se o animal for 

insuficiente renal, ainda que se desconheça o mecanismo subjacente (Ettinger, Feldman e 

Côté, 2016; Feldman et al., 2015; Williams, Elliott e Syme, 2013). Apesar de esta doença 

endócrina diminuir a resistência vascular periférica e diminuir a pressão diastólica, o aumento 

do output cardíaco que produz, aumenta a pressão sistólica, como compensação, embora não 

sendo significativa (Syme, 2007). 

O surgimento de hipertensão pós-terapêutica pode estar relacionado com o 

restabelecimento da resistência vascular periférica (outrora diminuída por ação das hormonas 

tiroideias em excesso) e, consequentemente, um aumento da pressão arterial. Há nestes casos 

um maior risco de progressão ou aparecimento de doença renal, por hiperfiltração glomerular, 

levando também a danos renais (Langston e Reine, 2006).  
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4.3. Hipertiroidismo e outras comorbidades: 

 Dada a idade avançada da generalidade dos gatos hipertiroideus, a probabilidade de 

apresentarem comorbidades aumenta, especialmente de manifestação subclínica. O linfoma 

alimentar é a comorbidade, não renal, mais comum segundo Puig, Cattin e Seth, 2015, apesar 

de apenas terem em comum o facto de afetar gatos e a predisposição etária. Para além do 

linfoma alimentar, também a enteropatia crónica é uma doença bastante comum nos gatos 

hipertiroideus deste estudo (Puig, Cattin e Seth, 2015). 

 A diabetes mellitus e o hipertiroidismo são duas doenças endócrinas comuns que 

surgem em gatos geriátricos, e pensa-se que o hipertiroidismo poderá estar relacionado com a 

resistência à insulina. O diagnóstico de hipertiroidismo num recém-diabético pode ser difícil, 

estando perante uma síndrome eutiroideu, em que os níveis elevados de tT4 estão falseados, só 

se descobrindo mais tarde, com a diabetes controlada e repetição da medicação da tT4.  Gatos 

hipertiroideus tendem a ter valores normais de glicemia, (salvo em casos de hiperglicemia de 

stress). No entanto, a glicemia deve ser monitorizada regularmente dado o risco de diabetes 

mellitus nestas idades, daí que uma hiperglicemia persistente deve ser atentamente observada. 

Para além disso, níveis baixos de frutosamina, (que resulta da reação proteínas plasmáticas-

glicose), num diabético não estabilizado, podem também sugerir hipertiroidismo, uma vez que 

o aumento do turnover proteico provocado por este, leva a baixos níveis de frutosamina, 

(independentes da glicose). Como tal, a frutosamina não deve ser utilizada para diagnosticar 

diabetes mellitus em casos de hiperglicemia, num gato hipertiroideu (Feldman et al., 2015). 

 Os exames de rotina e de diagnóstico são muito importantes na descoberta de doenças 

concorrentes ao hipertiroidismo, que podem ditar a possibilidade ou não de o animal estar 

apto para o tratamento futuro (Puig, Cattin e Seth, 2015). 

 

5. Diagnóstico 

O diagnóstico do hipertiroidismo felino, dada a faixa etária que afeta, pode ser um 

desafio pelo facto da possível existência de doenças concorrentes com sinais clínicos e 

evidências comuns, tornando difícil descobrir a sua origem. Idealmente, o diagnóstico deve 

permitir confirmar o hipertiroidismo e avaliar eventuais complicações e presença de alguma 

outra doença (Feldman et al., 2015). 

A fim de diagnosticar desta doença endócrina deve então inclui-se nos exames a 

realizar: hemograma, perfil bioquímico, análise de urina, medição da concentração sérica de 

T4, radiografia torácica e medição de pressões. Outros exames complementares como 
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eletrocardiograma e ecocardiografia são indicados quando há indícios de doença cardíacas 

(Feldman et al., 2015). 

As alterações mais comuns no hemograma de um gato hipertiroideu são a eritrocitose 

e consequente aumento do hematócrito (hormonas tiroideias estimulam a secreção de 

eritropoietina). Também é possível observar corpos de Heinz, comuns devido à carência em 

antioxidantes e ao excesso de gordura e catabolismo proteico. O leucograma apresenta-se 

normal ou de stress (leucocitose, neutrofilia, linfopenia, eosinopenia) (Feldman et al., 2015; 

Mooney e Peterson, 2004). 

As principais alterações a nível bioquímico são: aumento de pelo menos uma das 

enzimas hepáticas: ALT e ALP. Valores de ALT muito elevados podem levar a uma suspeita 

de doença hepática concomitante, no entanto a nutrição inadequada, o stress metabólico 

hepático e a toxicidade das hormonas da tiroide em excesso pode também justificar o 

aumento. Os valores de ALP elevados justificam-se pelo aumento do turnover ósseo. Estas 

alterações hepáticas, se a causa for somente o hipertiroidismo, geralmente retomam aos 

valores de referência normais após o início do tratamento (Feldman et al., 2015; Ettinger, 

Feldman e Côté, 2016). 

Outras alterações bioquímicas a nível renal envolvem um aumento do BUN e 

creatinina, que, como referido anteriormente, poderão ter origem renal que só se descobrirá 

quando alcançado o eutiroidismo. A creatinina poderá encontrar-se diminuída devido à perda 

de massa muscular (Feldman et al., 2015; Mooney e Peterson, 2004). 

Baixa densidade urinária, proteinúria, leucocitúria são também evidências que podem 

estar presentes. A proteinúria pode estar relacionada com as alterações hemodinâmicas e 

estruturais que afetaram o rim, prejudicando os nefrónios que restam afetando a sua 

capacidade de reabsorção (Vaske, Schermerhorn e Grauer, 2016) Esta tende a diminuir com 

restabelecimento do eutiroidismo. (Feldman et al., 2015).  

Hiperfosfatemia (muitas vezes sem presença de azotemia), hipocalcemia e 

hiperparatiroidismo podem também ser observadas em gatos hipertiroideus. As hormonas 

tiroideias aumentam a atividade osteoclástica, e o turnover ósseo, desregulando a homeostasia 

do cálcio, e evidenciando níveis aumentados de ALP (isoenzima óssea). Em resposta à 

hipocalcemia, cuja causa ainda não é conhecida, e à hiperfosfatemia, há um aumento da PTH, 

podendo originar hiperparatiroidismo. O excesso de PTH leva a alterações no metabolismo 

dos lípidos, na ação nervosa e cerebral, entre outras. A hiperfosfatemia pode levar a 

calcificações a nível renal, provocando danos, com consequências na sua funcionalidade 
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(Barber e Elliott, 1996; Feldman et al., 2015; Vaske, Schermerhorn e Grauer, 2016; Williams, 

Elliott e Syme, 2012). 

A medição das pressões permite detetar uma possível hipertensão, que, como referido 

anteriormente, atualmente se pensa que não será consequência do hipertiroidismo, mas sim 

uma comorbidade, por causa renal, por exemplo (Syme, 2007; Feldman et al., 2015). 

A confirmação do diagnóstico de hipertiroidismo é feita através da medição das 

concentrações séricas de T4 total, sendo este método de alta sensibilidade e especificidade, em 

que os valores de referência variam entre 1 e 4,5 µg/dL, podendo tomar outros valores 

conforme o laboratório escolhido. Uma concentração de tT4 acima dos valores de referência 

confirma um quadro de hipertiroidismo quando os sinais clínicos, evidências físicas e tiróide 

palpável estão também presentes (Feldman et al., 2015; Nelson e Couto, 2014). 

No entanto, um gato que cumpra todos os requisitos para que lhe seja diagnosticado 

hipertiroidismo, mas apresente concentrações de tT4 dentro ou na metade superior do intervalo 

de referência, não permite descartar que, de facto, não seja hipertiroidismo. Isto porque pode 

ainda estar numa fase inicial da doença, com oscilações ao longo do dia nas concentrações de 

tT4 e nesse caso, o indicado é repetir o teste passado umas semanas e realizar teste adicionais. 

Além disso, a existência de doenças concomitantes também pode ter influência nesta situação, 

uma vez que estas provocam uma diminuição da concentração hormonal, remetendo-a ao 

intervalo de referência, apesar de a tT4 se encontrar elevada, levando a falsos negativos. Neste 

último caso, a prioridade será solucionar ou estabilizar a doença concomitante e depois fazer a 

repetição dos testes (Ettinger, Feldman e Côté, 2016; Feldman et al., 2015; Nelson e Couto, 

2014; Peterson, Melian e Nichols, 2006; Peterson, 2011).  

Perante a dúvida no diagnóstico, podem então fazer-se mais testes, como a repetição 

da medição da tT4 sérica ou a medição da T4 livre (fT4) – a porção da tT4 que não está ligada a 

proteínas, estando apta para ser converter em T3. A concentração da fT4 não tende a diminuir 

com doenças concorrentes e muitas vezes o seu aumento é precoce relativamente ao da T4 

total (Feldman et al., 2015; Nelson e Couto, 2014). A fT4 deve sempre ser considerada tendo 

em conta o resultado da tT4 (da mesma amostra sanguínea), ou seja, uma concentração na 

metade superior do intervalo de referência da tT4 juntamente com uma fT4 aumentada, suporta 

um diagnóstico de hipertiroidismo, (ainda que oculto). O mesmo não acontece quando uma 

fT4 aumentada coincide com uma tT4 baixa ou na metade inferior do intervalo dos valores de 

referência (Ettinger, Feldman e Côté, 2016; Nelson e Couto, 2014). 
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A medição de tT3 não é tão utilizada, dada a sua menor sensibilidade, visto que em 

muitos casos de hipertiroidismo a sua concentração se encontra dentro dos valores de 

referência. A medição de TSH sérica tem fraco valor diagnóstico, visto que os valores de 

referência de um gato eutiroideu por si só são pouco detetáveis, aumentado a dificuldade de 

interpretação num gato hipertiroideu. Para além disso, ainda não existe o mercado nenhum 

ensaio de TSH felino disponível, tendo de se recorrer ao canino. A medição da TSH é útil 

quando o valor está aumentado, podendo confirmar uma suspeita de um hipotiroidismo 

iatrogénico, após o início do tratamento (Ettinger, Feldman e Côté, 2016; Feldman et al., 

2015; Peterson, Melian e Nichols, 2006; Peterson, 2011). Ou seja, uma concentração de tT4 

baixa juntamente com uma TSH alta confirmam o diagnóstico de hipotiroidismo iatrogénico 

(Peterson et al., 2014; Vaske, Schermerhorn e Grauer, 2016). 

Outros testes adicionais são o teste de supressão de T3 e de estimulação com TRH. Só 

são utilizados quando os outros testes não são esclarecedores, isto porque o teste de supressão 

da T3 depende de uma administração oral correta de T3 exógena ao animal pelo tutor; já a 

estimulação com TRH, é dispendiosa (embora menos que a TSH), não funciona bem em caso 

de doenças concomitantes (não permite distinção entre eutiroideu doente e hipertiroideu) e 

tem vários efeitos secundários à administração de TRH como vómitos e taquipneia, entre 

outros, sendo estes nefastos para o animal (Feldman et al., 2015; Mooney e Peterson, 2004; 

Peterson, Melian e Nichols, 2006)(Peterson, Melian e Nichols, 2006). 

A cintigrafia é um método de diagnóstico por imagem nuclear que permite explorar a 

tiróide de forma segura e sem necessitar de anestesia. Usa radionuclídeos, isótopos do iodo, 

(131I e 123I), assim como o tecnécio-99m pertecnetato, (99mTcO4) usado por rotina. O 99mTc 

concentra-se nas células foliculares tiroideias funcionais assim como nas glândulas salivares e 

mucosa gástrica, e é posteriormente eliminado na urina. É composto mais usado devido à sua 

curta semivida (horas) e ao facto de não libertar beta-partículas, evitando assim o risco da 

radiação para o técnico que o administra (ao contrário do 131I). Como também se concentra 

nas glândulas salivares, é possível obter um rácio de concentração/brilho entre as glândulas 

salivares e a tiróide que em gatos saudáveis é de 1:1, sendo que os hipertiroideus têm 

tendência a ter maior concentração de isótopo ao nível da tiróide, logo, esta tem um aspeto 

mais brilhante. No caso de carcinoma da tiróide, através deste método de diagnóstico, é 

possível observar uma ou várias áreas mais extensas, evidentes e brilhantes correspondentes a 

massa(s) e metástases, o que, no entanto, também pode apenas ser tecido ectópico (Feldman et 

al., 2015; Nelson e Couto, 2014; Peterson et al., 2014). 
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Este método permite confirmar ou descartar o hipertiroidismo (em casos de falsos 

aumentos das concentrações de tT4 por exemplo), assim como descartar falsos positivos e 

observar vários detalhes e informações úteis para o diagnóstico. Permite localizar a tiróide 

quando não é palpável a nível cervical, assim como tecido ectópico existente, permite 

delimitar se é unilateral ou bilateral (um ou dois lobos da tiróide afetados), determinar a 

presença de nódulos e distinguir as zonas funcionais de não funcionais da tiróide. Além disso, 

permite detetar possíveis metástases funcionais, tal como confirmar se após uma 

tiroidectomia, esta teve sucesso ou se ainda existe tecido residual (Feldman et al., 2015; 

Hibbert et al., 2009; Peterson, 2011; Nelson e Couto, 2014).  A maior desvantagem deste 

método é o facto de poucos veterinários terem acesso a este recurso, por ser dispendioso e 

pelas dificuldades e requisitos no manuseamento de radioisótopos (Peterson, 2011). 

O caso específico do diagnóstico de carcinoma da tiróide é mais complexo, uma vez 

que partilha muitas das vezes as mesmas características de uma hiperplasia adenomatosa da 

tiróide, inclusivamente a palpação da tiróide, e no caso de ser um tumor funcional, a produção 

de hormonas tiroideias em excesso, assim como a concentração local de iodo. Daí que o 

diagnóstico poderá ser difícil. No entanto, no caso de tiróide aumentada, sem sinais clínicos 

característicos do hipertiroidismo e sem alterações nos níveis de tT4 (suspeita de tumor não 

secretor ou não funcional), existem vários fatores como a presença de hipercalcemia, de 

massas cervicais e metástases observadas radiograficamente ou através da cintigrafia, assim 

como áreas irregulares, multifocais e desiguais de absorção do radionuclídeo que podem ser 

uma ajuda na deteção deste. O diagnóstico definitivo é feito através da histopatologia. A 

invasão local de tecido, o facto de afetar os linfonodos e a existência de metástases levam ao 

diagnóstico (Hibbert et al., 2009; Feldman et al., 2015). Também, a recorrência de 

hipertiroidismo após uma ou várias tiroidectomias ou após um tratamento com iodo radioativo 

a doses baixas, e a palpação de massas cervicais múltiplas, entre outras situações, permitem 

colocar a hipótese de carcinoma da tiróide (Feldman et al., 2015). 

A palpação de uma estrutura maleável e móvel na zona da tiróide, pode tratar-se de um 

quisto, que tem como característica a perda de volume após a aspiração do líquido no seu 

interior. Pode confirmar-se por ecografia, e a abordagem terapêutica ideal é a sua remoção 

cirúrgica (Feldman et al., 2015). 

 Em suma, é muito importante que o diagnóstico não seja baseado apenas no valor de 

tT4, mas sim na junção de todos os fatores, sinais clínicos, exame físico, e a partir daí ir 

seguindo uma lógica, passo-a-passo, até se confirmar ou descartar o diagnóstico. Perante uma 
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suspeita da doença não confirmada com a medição da concentração de tT4, existe a hipótese 

de repetir a medição e, caso não haja confirmação, medir também a concentração de fT4. Se 

nesta primeira abordagem não obtivermos confirmação, existem então outros testes, por 

exemplo os testes de supressão de T3 e a cintigrafia, que permitirão obter um diagnóstico. O 

facto de, atualmente, a medição da tT4 fazer parte, por rotina, do painel de análises 

bioquímicas de um gato geriátrico permite um diagnóstico mais precoce da doença (Feldman 

et al., 2015). 

 

6. Diagnósticos Diferenciais 

 Os diagnósticos diferencias do hipertiroidismo são bastante diversificados, isto pelo 

facto de existir um vasto leque de sinais clínicos inespecíficos para esta doença 

multissistémica. As opções de diagnósticos diferenciais recaem sobre as doenças endócrinas 

(diabetes mellitus por exemplo), renais, cardiorrespiratórias (cardiomiopatia hipertrófica, 

arritmia idiopática), gastrointestinais (insuficiência pancreática exócrina, doença inflamatória, 

neoplasias) e hepáticas. 

 

7. Opções Terapêuticas 

O tratamento do hipertiroidismo tem como objetivo restabelecer o eutiroidismo, sem 

efeitos secundários e complicações, evitando o hipotiroidismo iatrogénico. As principais 

opções terapêuticas disponíveis incluem: dieta com restrição em iodo, tiroidectomia, 

medicação anti tiroideia e o iodo radioativo. Cada um possui as suas vantagens e 

desvantagens. Ao optar por uma opção terapêutica, há que ter em conta fatores como a idade 

do animal, a severidade da doença, a existência de alguma doença concorrente, a cooperação e 

disponibilidade financeira do tutor, o acesso a opções como tiroidectomia e iodo radioativo, 

entre outros (Carney et al., 2016; Mooney e Peterson, 2004; Naan et al., 2006).  

Os tratamentos de primeira linha são geralmente a dieta restrita em iodo e a medicação 

anti tiroideia, sendo ambos reversíveis e mais favoráveis em situações de doenças 

concomitantes e/ou gatos geriátricos. O iodo radioativo e a tiroidectomia são irreversíveis e, 

por isso, mais radicais, ideais para gatos que, excluindo o hipertiroidismo, sejam saudáveis, 

e/ou sejam mais jovens. Ou seja, cada tratamento deve ser adaptado ao animal, tendo sempre 

em conta o tutor (Carney et al., 2016). 
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7.1. Dieta restrita em iodo 

 O iodo proveniente da dieta é utilizado na produção de hormonas tiroideias, sendo que 

existe uma grande variedade de dietas comerciais disponíveis com ingredientes com 

composições em iodo variáveis, principalmente na comida enlatada. Há autores que defendem 

que a ingestão crónica de niveis altos ou baixos de iodo na dieta não fazem diferença em 

termos de valores de fT4 dado que o gato consegue manter os níveis normais das hormonas 

tiroideias por mecanismos de autorregulação da própria tiróide (Edinboro, Scott-Moncrief e 

Glickman, 2010; Kyle et al., 1994). Por outro lado, outros defendem que por um menor 

período de tempo  as concentrações séricas de T4 respondem inversamente aos níveis de iodo 

na dieta (Tarttelin et al., 1992).  

Não se sabe ao certo quais as necessidades em iodo num animal hipertiroideu, no 

entanto a existência de dietas restritas em iodo (ou seja, com menos de 0,3mg/kg permite 

reduzir a quantidade de hormonas tiroideias em circulação, normalizando os valores (Feldman 

et al., 2015). Existe atualmente uma dieta comercial de tratamento do hipertiroidismo felino: 

Prescription Diet y/d da Hills® que tem 0,2mg/kg de iodo, sendo uma opção de tratamento 

(Feldman et al., 2015). 

 Segundo estudos, em que durante um ano, gatos com hipertiroidismo moderado a 

severo, foram alimentados com uma dieta restrita em iodo, concluíram que estes alcançaram o 

eutiroidismo pós um intervalo de 3 a 8 semanas, sendo que os animais que tinham valores 

mais elevados de tT4, demoraram mais tempo a corrigi-los. Sabendo a concentração inicial de 

tT4, é possível prever um maior ou menor período de tempo até ser atingido o eutiroidismo. 

Para que o tratamento tenha sucesso, é importante que o animal seja exclusivamente de 

interior e que seja o único gato na casa, ou pelo menos que não contacte com nenhum outro 

alimento, no caso de coabitar com mais animais. Nestes estudos não se notaram melhorias a 

nível da condição corporal (Hui et al., 2015; Loftus et al., 2019). 

Outro estudo (Paetau-Robinson et al., 2018), abrangendo um período mais alargado de 

tempo e comparando animais hipertiroideus que se alimentavam de uma dieta comercial 

comum (sem restrições em iodo) e outros alimentados com uma dieta restrita em iodo, 

(saudáveis e não geriátricos), concluiu também que a dieta restrita em iodo do qual se 

alimentaram durante um/dois anos, permitiu alcançar o eutiroidismo, sem efeitos secundários.  

Em todos estes estudos, há sempre gatos que não chegam ao fim do período pretendido, visto 

que acabam por falecer por comorbidades ou agravamento da doença (Hui et al., 2015; Loftus 

et al., 2019; Paetau-Robinson et al., 2018). 
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A dieta restrita em iodo é uma boa opção terapêutica em casos de reação adversa ao 

metimazol (medicação anti tiroideia), ou quando não é possível outra alternativa mais efetiva 

como o iodo radioativo ou a tiroidectomia, por não serem recursos acessíveis quer pela 

distância e logística, quer por questões monetárias, sendo que se desconhecem os efeitos da 

dieta a longo prazo. Em gatos com acesso ao exterior, que não se adaptem à palatabilidade da 

dieta, ou que tenham outros problemas que obriguem a outras dietas especificas, esta opção 

deixa de ser tão viável (Feldman et al., 2015). Portanto, quando administrada adequadamente 

e exclusivamente, a dieta consegue mostrar bons resultados em 4 a 8 semanas, corrigindo o 

hipertiroidismo. É importante, caso não hajam resultados, procurar encontrar a falha, que 

poderá ser o facto de o animal ter acesso a outras fontes de iodo, noutros alimentos a que 

tenha acesso (Feldman et al., 2015). 

 A dieta não deve usada e simultâneo com a medicação anti tiroideia, como o 

metimazol, devido ao risco de hipotiroidismo. Ambas têm em comum o facto de não 

resolverem a causa do hipertiroidismo, podendo levar à sua evolução e agravamento a longo 

prazo (Feldman et al., 2015). 

Para além do iodo, o selénio é também um nutriente necessário à conversão da T4 em 

T3, ou seja, uma dieta pobre em selénio leva a baixas concentrações de T3, e concentrações 

elevadas de T4 (Ettinger, Feldman e Côté, 2016). 

 

7.1.1. Vantagens e desvantagens 

A dieta restrita em iodo é então uma abordagem terapêutica reversível, que corrige o 

hipertiroidismo e que pode ser adotada em gatos com IRC. Nem todos os gatos a toleram, por 

ser pouco palatável e o animal só se pode alimentar em exclusivo desta, sendo que em casas 

com vários gatos pode ser uma prática difícil. Por último, a dieta restrita em iodo não resolve 

a causa da doença e requer controlos frequentes, e caso haja uma paragem ou interrupção da 

dieta, há logo uma subida dos valores relativos às hormonas da tiróide (Carney et al., 2016; 

Feldman et al., 2015). 

 

7.2. Medicação anti tiroideia: Metimazol, Tiamazol e Carbimazol 

 Esta opção terapêutica pode ser utilizada em três vertentes: corrigir as concentrações 

de tT4, estabilizar essas mesmas concentrações em períodos pré-cirúrgicos e previamente ao 

tratamento com iodo radioativo, ou como tratamento crónico do hipertiroidismo (Feldman et 

al., 2015). O seu papel terapêutico consiste na supressão contínua das hormonas tiroideias, 
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não sendo curativa, daí que não possa ser utilizada no tratamento de carcinoma da tiróide 

(Mooney e Peterson, 2004). 

A medicação anti tiroideia funciona também como um teste no caso de doentes renais 

prévios, de modo a averiguar se após o estado de eutiroidismo, ocorre ou não 

descompensação a nível renal. A medicação anti tiroideia é, portanto, o tratamento escolhido 

em casos de dano renal pré-existente, uma vez que é um método reversível, permitindo 

perceber até que ponto uma diminuição das concentrações de T4 poderão ser seguras para o 

rim (Trepanier, 2006, 2007). 

As opções farmacológicas incluem neste caso o Metimazol (também conhecido como 

Tiamazol) e o Carbimazol. O Carbimazol, após a ingestão, é convertido em Metimazol, que é 

o seu metabolito ativo, tendo, portanto, as mesmas propriedades terapêuticas. O fármaco atua 

concentrando-se na tiróide, inibindo a enzima tiroperoxidase (responsável pela oxidação do 

iodo), tendo também um papel na alteração estrutural das tiroglobulinas, impedindo a sua 

degradação e inibindo assim a síntese de hormonas tiroideias. No entanto, não tem influência 

na captação do iodo pela tiróide, nem na libertação das hormonas tiroideias formadas 

anteriormente ao início da administração deste, daí que a correção do valor de tT4 não seja 

imediata, mas sim após um período de tempo (Feldman et al., 2015; Mooney e Peterson, 

2004; Trepanier, 2007, 2014).  

 A sua administração não requer técnicas nem instalações específicas e complicadas e 

pode ser feita até a gatos geriátricos. O metimazol tem duas apresentações: oral (nome 

comercial Felimazole®) e transdérmica (gel). A sua apresentação oral (comprimidos), está 

disponível nas dosagens de 2,5mg e 5mg (medicamento veterinário, havendo também a 

versão em medicina humana). A dose inicial aconselhada é de 1,25 a 2,5 mg BID, com 

monitorização das concentrações de tT4 nas duas a três semanas seguintes, ajustando as doses 

consoante os níveis de T4, até que, idealmente, se situem na metade inferior do intervalo de 

referência. Se isso acontecer, a dose deve ser mantida até ao controlo seguinte, dentro de 2 a 6 

semanas. Caso seja inferior aos valores de referência, a dose deve ser reduzida (1,25 a 2,5 mg 

por dia). Caso esteja acima dos valores de referência, é necessário um aumento da dose, 

também 1,25 a 2,5 mg por dia, fazendo o controlo a cada 2 semanas, até que se atinja o 

objetivo (Carney et al., 2016; Feldman et al., 2015).  

A maioria dos gatos necessita de 2,5 a 5 mg BID para atingir e estabilizar o 

eutiroidismo, outro facto é que a administração BID é mais efetiva do que SID, pelo menos no 

primeiro mês de tratamento, apesar de para o tutor ser mais prático apenas uma administração 
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diária. Uma dose inicial de 5 mg pode ser uma opção em gatos com níveis muito elevados de 

tT4 e com valores bioquímicos renais no limite (Daminet et al., 2014; Feldman et al., 2015; 

Trepanier, 2014).  

No caso do Tiamazol (nome comercial Apelka®), que é uma alternativa idêntica ao 

metimazol, mas com uma apresentação em solução oral, a dose inicial é de 5 mg/dia, mais 

propriamente 2,5mg BID, o equivalente a 0,5ml duas vezes ao dia. Mediante os níveis de tT4 

obtidos após início da medicação, esta, tal como o Metimazol pode ser ajustada aumentando 

ou diminuindo 1,25mg(0,25ml) ou 2,5mg (0,5ml), consoante o ajuste necessário e o objetivo 

final  (Direção Geral de Alimentação e Veterinária (DGAV), 2008). 

A avaliação pré-terapêutica é muito importante para se avaliar o estado de saúde do 

animal, e gerir e elaborar um plano de tratamento, tendo por base a história clínica do animal. 

Convém que seja o mais completa possível, recorrendo-se ao exame físico, peso, condição 

corporal, medição de tT4, hemograma, perfil bioquímico renal e hepático, análise de urina e 

medição de pressões, sendo alguns destes exames complementares opcionais no decorrer do 

tratamento (Daminet et al., 2014). 

 

7.2.1. Possíveis reações adversas 

 A presença de efeitos secundários, como anorexia, letargia, vómitos, diarreia, prurido, 

escoriações, deve ser avaliada, e o tratamento com metimazol deve ser interrompido 

procurando alternativa no caso de estes estarem presentes. A alternativa passa, por exemplo, 

pelo mesmo princípio ativo, mas administrado por outra via como o metimazol transdérmico 

cuja apresentação em gel, permite uma aplicação mais fácil, sendo aplicado em zonas sem 

pelo, como no pavilhão auricular. A apresentação transdérmica de metimazol tem menos 

efeitos secundários a nível gastrointestinal, podendo, apesar disso, ter inflamação e eritema da 

zona onde é aplicado. Outras desvantagens são a eficácia mais tardia relativamente à 

apresentação oral do mesmo, ter uma validade mais curta e limitada, e a possibilidade de 

ingestão durante o grooming. Para proteção do tutor, é aconselhado o uso de luvas na 

aplicação do fármaco (Daminet et al., 2014; Ettinger, Feldman e Côté, 2016; Mooney e 

Peterson, 2004).  

 Outros efeitos secundários do metimazol são, nível analítico, eosinofilia, leucopenia, 

linfocitose e trombocitopenia, outras situações de agranulocitose, aumento das enzimas 

hepáticas (ALT e ALP), entre outros, mais raros, mas descritos como linfadenopatias e 

vasculite. Estes efeitos são reversíveis com a paragem do tratamento, podendo demorar 
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semanas a desaparecer. Para além dos efeitos secundários, outro entrave ao sucesso 

terapêutico é a falta de cooperação do tutor no tratamento (Daminet et al., 2014; Ettinger, 

Feldman e Côté, 2016; Feldman et al., 2015).  

Para além dos efeitos adversos raros já mencionados, existe também a miastenia 

gravis. Consiste na existência de anticorpos contra os recetores de acetilcolina nas membranas 

pós-sinápticas das junções neuromusculares. Pensa-se que será pelos efeitos 

imunomodeladores do metimazol, ainda que se desconheçam os mecanismos envolvidos. O 

principal sinal clínico é fraqueza muscular. O caso descrito, segundo Bell, Mansfield e James, 

2012, é de um gato de 12 anos, medicado com metimazol transdérmico, e que apresentava 

fraqueza muscular, demorava mais tempo a comer e teve um colapso enquanto caminhava. 

Apresentava um título de anticorpos do recetor de acetilcolina (AChR-Ab) elevado, 

compatível com miastenia gravis. Após a transição para Carbimazol e o início de tratamento 

com piridostigmina (Mestinon®, utilizado no tratamento desta doença), melhorou a nível 

físico e o título de anticorpos desceu, confirmando que o metimazol seria a causa mais 

provável da doença (Bell, Mansfield e James, 2012). 

Quanto ao Carbimazol, (nome comercial Vidalta®), a dose inicial recomendada é de 5 

mg BID ou TID, ou 10-15 mg SID, e parece ter efeitos secundários menos frequentes do que 

o metimazol, sendo muito semelhantes, mas maioritariamente gastrointestinais. Não tem, 

portanto, sentido, a troca de um pelo outro em caso de reação adversa a um deles (Daminet et 

al., 2014; Feldman et al., 2015). 

 Existe também outro princípio ativo, o propiltiouracil, cujo mecanismo de ação é 

semelhante ao metimazol e Carbimazol, no entanto não é recomendado dado o elevado 

número de reações adversas que apresenta principalmente a nível hematológico como anemia 

hemolítica a e trombocitopenia (Feldman et al., 2015; Mooney e Peterson, 2004). 

 

7.2.2. Vantagens e desvantagens 

  A terapia com medicação anti tiroideia é acessível, inicialmente pouco dispendiosa 

(embora a longo-prazo, medicação e monitorização tenham um maior custo), pode ser 

administrada em casa pelo tutor, sem necessidade de hospitalização e corrige o 

hipertiroidismo, havendo retorno ao eutiroidismo em semanas. Por outro lado, é uma 

medicação diária, requer controlos frequentes e pode levar a hipotiroidismo iatrogénico, ainda 

que reversível. A medicação tem efeitos secundários e não resolve a causa do hipertiroidismo. 
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É uma opção terapêutica comum, que depende sempre da cooperação do tutor e animal 

(Daminet et al., 2014; Feldman et al., 2015; Mooney e Peterson, 2004). 

Pode ocorrer, ao longo do tempo de tratamento, o desenvolvimento de carcinomas da 

tiróide, uma vez que este não impede que o tecido continue a crescer levando a essas 

alterações, fazendo com que a tiróide por vezes possa tornar-se ainda maior do que antes de 

ser iniciado o tratamento (Trepanier, 2006; Puig, Cattin e Seth, 2015). 

Se por um lado é bom um diagnóstico precoce, por outro, e visto que os tratamentos 

irreversíveis como a tiroidectomia e o iodo radioativo, nem sempre são a primeira opção 

terapêutica, aumenta então a quantidade de gatos hipertiroideus que irão ter uma terapia 

crónica, com os tratamentos de primeira linha: medicação anti tiroideia ou dieta, resultando 

num aumento progressivo da tiróide assim como uma evolução e exacerbação da severidade 

do hipertiroidismo a longo prazo (Watson et al., 2018). 

A falta de cooperação do tutor ou do animal, reações adversas à medicação e o 

aumento e ajuste constante das doses a administrar para manter níveis aceitáveis de T4 

(medicação) e falta de exclusividade a nível da dieta, são razões que justificam a falha do 

tratamento com medicação anti tiroideia e dieta restrita em iodo, sendo razão para optar pela 

segunda linha de tratamento: tiroidectomia, iodo radioativo (Watson et al., 2018). 

 

7.2.3. Tratamento prévio à tiroidectomia e iodo radioativo 

 Antes de iniciar o tratamento cirúrgico ou a administração de iodo radioativo é 

importante fazer um tratamento prévio farmacológico com medicação anti tiroideia. O 

objetivo é controlar e diminuir as alterações metabólicas e cardíacas provocadas pela doença 

(Mooney e Peterson, 2004). A meta é então atingir o eutiroidismo, ajustando, se necessário as 

doses de fármaco, e quando este for atingido, é aconselhado então avançar com a 

tiroidectomia. Pretende-se garantir a maior estabilidade possível a nível cardíaco e renal 

principalmente antes da cirurgia, dado que implica anestesiar o animal (Feldman et al., 2015).  

Quanto ao tratamento prévio à administração de iodo radioativo, optar por fazê-lo e 

descontinuá-lo antes do tratamento pode maximizar a absorção do radioisótopo 131I, não 

havendo ainda muitos estudos que o demonstrem, no entanto é uma prática dos centros onde é 

feito o tratamento. A dieta restrita em iodo pode ter igual função ao potenciar o tratamento, 

podendo ser também uma opção nas semanas anteriores a este (Feldman et al., 2015). Quer 

uma opção, quer outra devem ser interrompidos uma a duas semanas antes do tratamento, 

dado que o facto de não parar a medicação pode levar a que o tecido saudável absorva 
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radiação a quando deste, isto porque a T4 está controlada (a níveis baixos) e os níveis de TSH 

estão elevados, estimulando a absorção (Peterson et al., 2014; Trepanier, 2007). 

 

7.3. Tiroidectomia 

A tiroidectomia é um procedimento cirúrgico, sendo uma opção efetiva no tratamento 

do hipertiroidismo, que consiste na remoção da glândula tiróide, sendo unilateral ou bilateral. 

O animal deve estar estável tanto a nível cardiovascular como renal para a anestesia e cirurgia 

e, por isso, a terapia farmacológica anti tiroideia para controlar as consequências do 

hipertiroidismo é praticada muitas vezes, como referido anteriormente.  No caso de o 

tratamento com medicação anti tiroideia não funcionar, o recurso a beta bloqueadores como o 

propranolol e atenolol podem ser opções no controlo da taquicardia (Feldman et al., 2015; 

Naan et al., 2006). 

Uma vez na cirurgia, pode não ser visualmente possível distinguir o tecido tiroideu 

funcional, se ambos os lobos estão afetados e/ou se existe tecido ectópico, pelo que uma 

cintigrafia prévia permite localizar tecido ectópico, saber quais os lobos afetados, e se há 

metástases (no caso de carcinoma da tiróide). No caso de presença de tecido ectópico, é 

desaconselhada a cirurgia porque nem sempre é fácil detetá-lo na prática cirúrgica, sendo 

comuns posteriores recidivas (Feldman et al., 2015;Mooney e Peterson, 2004). 

No caso de carcinoma da tiróide, a tiroidectomia é uma boa abordagem inicial, uma 

vez que, se não existirem metástases e se todo o tecido for removido com sucesso, pode ser 

curativo, permitindo, em seguida, o diagnóstico definitivo por histopatologia. Posteriormente, 

e caso seja preciso, recorre-se ao tratamento com iodo radioativo a fim de combater as 

limitações da tiroidectomia  (Hibbert et al., 2009). 

 

7.3.1. Possíveis reações adversas 

Uma boa técnica cirúrgica tem um papel muito importante, dado que, uma das 

possíveis consequências da tiroidectomia, entre outras, é o hipoparatiroidismo. Este ocorre 

apenas em casos de tiroidectomia bilateral, uma vez que basta uma paratiróide para ser 

funcional ao nível da homeostasia do cálcio (Feldman et al., 2015; Mooney e Peterson, 2004). 

Existem dois tipos de técnicas: a intracapsular (em que se preserva a cápsula da tiróide 

e a paratiroide, mas há um maior risco de novo crescimento do tecido aderido à cápsula), e a 

extracapsular (em que há remoção de toda a glândula e acarretando um maior risco de atingir 

a paratiroide ou a sua vascularização). Há ainda modificações destas técnicas de modo a 
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minorar os efeitos indesejados. A técnica da intracapsular modificada retira a maior parte da 

cápsula, (havendo risco de hemorragia no campo cirúrgico) e a extracapsular modificada 

implica o uso do bisturi elétrico bipolar. A mais aconselhada é a extracapsular modificada 

(Feldman et al., 2015; Mooney e Peterson, 2004). A posterior análise histopatológica do 

tecido tiroideu permite saber a causa e descartar ou confirmar por exemplo, carcinoma da 

tiróide (Feldman et al., 2015). 

As principais complicações resultantes desta abordagem terapêutica estão relacionadas 

com o risco anestésico e cirúrgico, hipoparatiroidismo pós-cirúrgico, hipotiroidismo e 

recidiva do hipertiroidismo (Naan et al., 2006).  

No período pós-cirúrgico, devido a edema na paratiroide, pode então ocorrer 

hipocalcemia, ainda que temporária. Pode também acontecer o facto de ser persistente ou por 

um período de tempo mais longo e estarmos perante uma hipocalcemia por 

hipoparatiroidismo iatrogénico, no caso de tiroidectomia bilateral. Nestes casos, é importante 

monitorizar o cálcio, avaliar a situação e, na presença de sinais clínicos (como tremores 

musculares, anorexia, vocalizações, convulsões), suplementar com cálcio e calcitriol, podendo 

ser uma situação de resolução rápida ou, na pior das hipóteses, para vida toda. Existe a 

hipótese de autotransplante de porções de paratiróide, com a possibilidade do tecido se tornar 

novamente funcional (Mooney e Peterson, 2004; Feldman et al., 2015). 

Outra consequência desta opção terapêutica é o hipotiroidismo iatrogénico. Este pode 

ser transitório, se a tiroidectomia for unilateral, até que a parte atrofiada da glândula volte a 

ser funcional, demorando cerca de 1 a 3 meses. Em casos de tiroidectomia bilateral, 

geralmente, há hipotiroidismo nos três dias seguintes à cirurgia, e nem todos os animais 

prolongam devido ao crescimento de tecido tiroideu secundário. A suplementação com T4 

deve ser feita se persistir o hipotiroidismo, ou se deteriorar a função renal (Feldman et al., 

2015). 

A recidiva de hipertiroidismo pode ocorrer, por má técnica cirúrgica (tecido tiroideu 

hiperplásico que restou no local da remoção), por desenvolvimento de alterações no lobo que 

anteriormente aparentava ser saudável aquando da tiroidectomia unilateral, ou por tecido 

ectópico existente. Nesses casos, uma segunda cirurgia não é aconselhável, devido a possíveis 

complicações, passando a solução pela medicação anti tiroideia ou pelo iodo radioativo 

(Feldman et al., 2015; Naan et al., 2006). 
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7.3.2. Vantagens e desvantagens 

 Esta abordagem cirúrgica é uma opção eficaz no tratamento do hipertiroidismo, visto 

que pode ser feita na maioria dos centros veterinários, não necessitando de instalações e 

equipamento muito desenvolvidos, sendo uma boa alternativa quando o iodo radioativo não 

está disponível. Corrige o hipertiroidismo, provocando uma redução rápida da tT4. Mas, sendo 

uma cirurgia, implica um risco cirúrgico e anestésico, hospitalização, pode levar a 

hipoparatiroidismo ou hipotiroidismo iatrogénico, e é complicada a intervenção em tecido 

ectópico podendo haver possibilidade de recidiva. É recomendada a estabilização prévia das 

hormonas tiroideias e função cardíaca e renal com medicação anti tiroideia. Esta cirurgia tem 

um custo inicial relativamente alto (quando comparado com a medicação anti tiroideia), mas 

acaba por compensar a longo prazo, não tendo os efeitos secundários do foro gastrointestinal 

que a medicação provoca (Ettinger, Feldman e Côté, 2016; Feldman et al., 2015; Mooney e 

Peterson, 2004; Naan et al., 2006).  

 

7.4. Iodo Radioativo 

 O tratamento com iodo radioativo é considerado o tratamento de eleição do 

hipertiroidismo, sendo uma aposta segura e efetiva (Mooney e Peterson, 2004; Peterson et al., 

2014). 

Este tratamento consiste na utilização de um radioisótopo do iodo, neste caso 131I, que 

se vai concentrar no tecido tiroideu funcional hiperplásico ou neoplásico, dado que as células 

da tiróide não o distinguem do iodo estável, destruindo o tecido à medida que o iodo é 

incorporado na tiróide. Este radioisótopo tem uma semivida de 8 dias, liberta radiação gama e 

beta-partículas, sendo estas últimas as responsáveis pela destruição local das células 

foliculares, ligando-se à tiroglobulina. A sua eliminação é feita na urina e nas fezes (Feldman 

et al., 2015; Peterson et al., 2014). 

O tecido não adenomatoso ou atrofiado, glândulas paratiróides e estruturas cervicais 

não são afetadas pelo radioisótopo. Isto porque as beta-partículas atingem um máximo de 2 

mm, tendo por isso apenas um efeito destrutivo local, para além de que o tecido normal tende 

a atrofiar recebendo uma quantidade de radiação mínima, regenerando e voltando à sua 

funcionalidade normal em semanas. Estas condições aplicam-se quando se utilizam doses 

corretas e não exageradas (Feldman et al., 2015; Peterson et al., 2014). 

A administração de iodo radioativo pode ser feita por três vias diferentes: via oral, 

intravenosa e subcutânea, sendo esta última a mais utilizada, visto que é a mais segura para 
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quem administra sendo também menos stressante para o animal, no entanto a via intravenosa 

é igualmente efetiva. A via oral apresenta desvantagens, como o risco de contaminação ou o 

vómito (Feldman et al., 2015; Peterson et al., 2014; Peterson e Becker, 1995). 

 

7.4.1. Dose a administrar 

O tratamento com iodo radioativo tem como objetivo corrigir o hipertiroidismo com 

uma única dose, sendo esta a menor dose efetiva possível para não provocar hipotiroidismo, 

não lesando tecido saudável (Feldman et al., 2015; Peterson et al., 2014). 

A radiação a que a tiróide está exposta depende das dimensões desta, da dose 

administrada que a glândula absorve e da taxa de libertação do iodo radioativo (Peterson e 

Becker, 1995). A dose e a administração devem seguir o conceito do ALARA: “as low as 

reasonably achievable” (Feldman et al., 2015). A fim de determinar qual a dose ideal para 

cada animal existem vários métodos: utilizar uma dose fixa aplicada a todos os animais, 

utilizar um sistema de pontuação específico para cada animal, outra opção é a utilização de 

um sistema de pontuação tendo por base o cálculo da quantidade de radionuclídeos absorvidos 

e das dimensões do tumor (no caso de carcinoma da tiróide), ou por último, um sistema que 

utiliza doses elevadas de iodo radioativo no tratamento do carcinoma (Peterson et al., 2014). 

 A dose fixa, sendo o protocolo mais comum, consiste em dar a mesma dose a todos os 

animais (3 a 5 mCi) independentemente da causa do hipertiroidismo. Este protocolo tem 

como desvantagens o facto de, por vezes, ser administrada uma dose em excesso, levando a 

hipotiroidismo iatrogénico, ou uma dose inferior ao necessário, não tendo o efeito pretendido, 

dando origem ao hipertiroidismo persistente. Desta forma, uma única administração poderá 

não ser suficiente (Feldman et al., 2015; Peterson et al., 2014; Scarlett et al., 2017). 

 O primeiro sistema de pontuação referido baseia-se nos sinais clínicos, dimensões da 

tiróide à palpação e do valor de T4. Consoante os resultados é escolhida a dose de cerca de 3, 

4 ou 5 mCi, sendo o 3 para situações ligeiras, o 4 para situações intermédias e o 5 para 

situações mais severas (Feldman et al., 2015; Peterson et al., 2014; Peterson e Becker, 1995; 

Scarlett et al., 2017). 
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Tabela 1. Sistema de pontuação adaptado de Peterson, M. E., & Becker, D. V (1995). Radioiodine 

treatment of 524 cats with hyperthyroidism. Journal of the American Veterinary Medical 

Association, 207(11), 1422–1428. 

Critérios Classificação Pontuação 

 

Concentrações séricas de tT4 

<10 µg/dL (<125 nmol/L) 1 

10-20 µg/dL (125-250 nmol/L) 2 

>20 µg/dL (>250 nmol/L) 3 

 

Sinais clínicos demonstrados  

(número e gravidade dos sinais clínicos) 

Ligeiros 1 

Moderados 2 

Severos 3 

 

Dimensões da tiróide 

(estimadas à palpação) 

<1,0 x 0,5 cm 1 

1,0 x 0,5 a 3,0 x 1.0 cm 2 

>3,0 x 1,0 cm 3 

Consoante o resultado da soma das pontuações é indicada a dose a administrar, ou seja:  

Pontuações entre 3 e 5: dose baixa (2,0 a 3,4 mCi; 74 a 130 MBq) 

Pontuações de 6 ou 7: dose intermédia (3,5 a 4,4 mCi; 130 a 167 MBq) 

Pontuações de 8 ou 9: dose alta (4,.5 to 6,0 mCi; 167 a 222 MBq) 

 

O segundo sistema de pontuação referido tem como critérios os do sistema referido 

anteriormente, acrescendo o tamanho da tiróide e o rácio tiróide-glândula salivar, através dos 

métodos de diagnóstico por imagem como a cintigrafia, que permite informação muito mais 

detalhada e fidedigna em casos em que por exemplo não se consegue palpar a tiróide. 

Consoante os resultados existem desde doses mínimas como uma dose inferior a 2 mCi até 

doses mais elevadas como 15 mCi em grandes dimensões de tecido hiperativo (Feldman et 

al., 2015; Peterson et al., 2014; Scarlett et al., 2017). A escolha de doses baixas implica, 

como já referido, um risco de falha terapêutica (hipertiroidismo persistente), pela 

possibilidade de não ser suficiente, no entanto, em casos de hipertiroidismo ligeiro ou 

moderado pode resultar e ser efetiva, visto que, uma menor dose implica uma menor 

exposição à radiação e consequentemente um menor período de hospitalização seguinte 

(Scarlett et al., 2017). 

Segundo Scarlett et al., 2017, doses baixas de 131I (nomeadamente 2 mCi), quando 

comparadas com as doses fixas utilizadas (neste caso, 4 mCi) são efetivas no tratamento do 

hipertiroidismo, quando ligeiro a moderado (concentrações de tT4 entre 4 e 13 µg/ dL), 

alcançando o eutiroidismo aos 3 e 6 meses pós-tratamento. O tratamento com doses baixas 

tem um menor risco de desenvolvimento de hipotiroidismo iatrogénico, não agravando ou 
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contribuindo para o dano renal provocado por este, tendo também baixas concentrações de 

creatinina sérica, quando comparado com a dose fixa de 4 mCi. Neste estudo a existência de 

hipertiroidismo persistente não foi comum entre os animais tratados com doses baixas 

(Scarlett et al., 2017). 

Por último, o carcinoma da tiróide requer altas doses, uma vez que o objetivo é a total 

destruição do tecido tiroideu para garantir a destruição do tecido maligno. São então aplicadas 

doses bastante elevadas, de 10 a 30 mCi, implicando um longo internamento e consequente 

hipotiroidismo iatrogénico, que irá requerer uma terapêutica futura.  No entanto, é bem aceite 

nestes casos, sendo efetivo em tumores funcionais (Hibbert et al., 2009; Peterson et al., 2014; 

Feldman et al., 2015). 

 

7.4.2. Hospitalização e Instalações 

A administração de iodo radiativo, assim como a hospitalização que se segue, tem de 

ser feita em instalações creditadas e devidamente isoladas, de modo a haver proteção da 

radiação. O tempo de hospitalização é variável (podendo ser de 3 dias a 2-3 semanas), 

dependendo dos níveis de radiação e do hospital onde é feito o procedimento. O internamento 

tem acesso restrito, somente a pessoal autorizado e formado, estando este protegido com o 

equipamento de proteção individual adequado (Feldman et al., 2015). 

Após o tratamento, os animais ficam alojados individualmente, a sua urina e fezes são 

colocadas num local isolado, e só são eliminadas quando já não houver perigo da radiação. 

Um dosímetro permite avaliar a quantidade de radiação emitida, medindo quando posicionado 

sobre o gato (havendo uma relação entre essa medição e a concentração do radioisótopo na 

urina) ou a uma determinada distância do pescoço. O animal está apto a ir para casa quando o 

dosímetro indicar uma taxa a menos de 45 mR/h. Após a alta, existem alguns cuidados a ter 

pelo tutor do animal ao longo das semanas seguintes, sendo que a radioatividade tende a 

diminuir à medida que o tempo passa  (Peterson e Becker, 1995; Feldman et al., 2015).  

 

7.4.3. Orientações para o tutor 

A partir do momento em que o gato sai do hospital, na sua própria transportadora, 

deve estar, nas duas semanas seguintes isolado em casa, sem acesso ao exterior. Alguns 

conselhos e orientações que o tutor deve seguir são: evitar o contacto do animal com crianças 

e grávidas, evitar que tutor e animal não partilhem o mesmo espaço, contactando com ele 

apenas para as necessidades básicas de maneio e limpeza. A caixa de areia deve ser exclusiva 
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do gato no caso de haverem mais animais na mesma casa, deve ser de plástico e deve ser 

limpa frequentemente, o tutor deve utilizar luvas ao trocar a areia (que deve ser de material 

absorvente), assim como ao manipular o animal ou qualquer objeto com o qual ele tenha 

contactado como comedouros e bebedouros, descartando-as sempre, e posteriormente lavando 

as mãos (Feldman et al., 2015; Equipa de Medicina Interna do Hospital ARS Veterinaria, 

2018). 

Quanto à higiene: roupa com a qual o gato tenha contactado deve ser lavada em 

separado. A areia e material excretado devem ser armazenados durante 2 semanas num local 

isolado, fechado, e só depois eliminados, já não sendo nessa altura prejudicial a nível de 

radiação (Equipa de Medicina Interna do Hospital ARS Veterinaria, 2018). 

 

7.4.4. O bom candidato ao iodo radioativo 

As doenças concorrentes ao hipertiroidismo são muitas vezes o motivo para o 

tratamento com iodo radioativo ser contraindicado ou não aconselhado, devido às possíveis 

complicações durante o tratamento e período de isolamento posterior a este (Peterson et al., 

2014; Puig, Cattin e Seth, 2015). 

Afim de apurar se o animal é um bom candidato, este tem de preencher alguns 

requisitos como exame físico, peso e condição corporal dentro do normal, pressão arterial 

sistólica dentro dos valores de referência, hemograma, bioquímica completa (incluindo 

ionograma), análise de urina (densidade, tira de urina e sedimento), ecografia abdominal, e 

radiografia torácica sem alterações significativas. Quanto à tT4, deve ser feita uma medição 

pré-terapêutica, sem estar sob tratamento farmacológico ou a ser alimentado com uma dieta 

restrita em iodo, e, caso esteja a fazer tratamento com medicação anti tiroideia há mais de um 

mês,  esta deve ser descontinuada e após uma semana ser feita a medição, para assim ser 

possível ter noção da gravidade do hipertiroidismo (Peterson et al., 2014; Puig, Cattin e Seth, 

2015). 

Em casos em que seja necessário, por suspeita de doença concorrente, pode recorrer-se 

a exames como ecocardiografia, medição de folato e cobalamina, rácio proteína-creatinina na 

urina e cultivo de urina. O SDMA, sendo um biomarcador renal precoce, é também muitas 

vezes pedido para avaliação da função renal atual (Puig, Cattin e Seth, 2015). Nem todas as 

doenças concorrentes ao hipertiroidismo são razão para não ser candidato ao tratamento com 

iodo radioativo, são exemplos, a enteropatia crónica, linfomas de baixo-grau em remissão e 

doenças hepáticas desde que estabilizadas (Puig, Cattin e Seth, 2015). 
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No caso de gatos com hipertiroidismo considerado severo, é normalmente difícil 

estabilizar a doença, permitindo a sua progressão, originando um hipertiroidismo crónico. Daí 

que é importante atuar quando o hipertiroidismo ainda está numa fase inicial e menos 

complicada, porque quanto mais cedo se optar por um tratamento efetivo como o iodo 

radioativo, menor a probabilidade de comorbidades e menor a dose utilizada (Watson et al., 

2018). 

7.4.5. Possíveis reações adversas 

Os efeitos adversos a este tratamento são raros, no entanto pode ocorrer disfagia e 

febre nos dias seguintes ao tratamento, assim como alterações vocais (que podem ser 

permanentes). O hipotiroidismo iatrogénico é a reação mais frequente, podendo ser uma 

alteração temporária, reversível com o tempo, sem necessidade de tratamento. Isto ocorre 

visto que logo após o tratamento, os níveis de TSH, (por feedback negativo), estão baixos, 

estando o tecido saudável atrofiado, uma vez que já não tem estímulo para a produção 

hormonal, voltando ao que era, com o tempo. Pode também ser persistente, ainda que raro, 

devido a doses excessivas, que têm como consequência a absorção do iodo radioativo pelo 

tecido saudável. É mais comum ocorrer em casos de hipertiroidismo bilateral que implicam 

maiores doses. O hipotiroidismo persistente leva a danos renais irreversíveis, daí ser 

importante evitá-lo. Animais nesta situação podem apresentar sinais clínicos como letargia, 

fraqueza, ganho de peso excessivo, seborreia seca, bradicardia, entre outros (Feldman et al., 

2015; Mooney e Peterson, 2004; Peterson et al., 2014; Peterson e Becker, 1995). 

Outra situação possível, mas por outras razões, é o hipertiroidismo persistente, que 

pode dever-se ao avanço da doença, à presença de tumores de grandes dimensões, a grandes 

concentrações de tT4, à administração simultânea de medicação anti tiroideia ou pela 

administração de doses inadequadas, ainda que a doença não esteja avançada. Se 6 meses 

após o tratamento, o hipertiroidismo se mantiver, deve então ponderar-se repetir o 

procedimento (Feldman et al., 2015; Peterson et al., 2014; Peterson e Becker, 1995). 

 

7.4.6. Vantagens e desvantagens 

Este método terapêutico não invasivo, através de uma só injeção pode originar o 

resultado pretendido, evitando administrações orais diárias de medicação anti tiroideia ou 

dietas restritas em iodo a longo prazo, não só diminuindo as concentrações de hormonas 

tiroideias, mas também atuando sobre tecido ectópico existente, o que não acontece na 

tiroidectomia, nem noutros tratamentos já referidos. Outra vantagem comparativamente à 
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cirurgia é a preservação da paratiroide e a inexistência de procedimentos anestésicos. Por 

outro lado, tem como desvantagens o facto de só ser feito em locais especializados e 

devidamente certificados, e o risco da radiação quer para humanos quer para outros animais, o 

que implica a hospitalização e isolamento dos gatos no período pós-terapêutico. A existência 

de diferentes protocolos com dosagens diferentes pode levar a que o animal receba uma dose 

demasiado alta ou baixa, podendo levar a hipotiroidismo ou à não resolução do 

hipertiroidismo. O facto de o tratamento com iodo radioativo ser irreversível faz com que a 

diminuição das hormonas possa levar a um hipotiroidismo iatrogénico, uma diminuição da 

Taxa de Filtração Glomerular (TFG) e possível azotemia. O elevado custo inicial pode ser um 

entrave à escolha do tratamento, no entanto, tal como no caso da tiroidectomia, este compensa 

ao longo da vida do animal, o que não acontece por exemplo com o tratamento crónico com 

medicação anti tiroideia (em que o custo inclui a medicação regular e controlos frequentes). 

Assim, o tratamento com iodo radioativo trava as complicações que possam ser causadas pelo 

desenvolvimento da doença, resolvendo o problema com uma só sessão bem-sucedida 

(Ettinger, Feldman e Côté, 2016; Feldman et al., 2015; Peterson et al., 2014; Puig, Cattin e 

Seth, 2015; Watson et al., 2018). 

 

7.5. Outras opções terapêuticas 

 Outra opção terapêutica do hipertiroidismo é o etanol percutâneo (injeção intratiroidal 

ecoguiada de Etanol), que provoca a destruição do tecido tiroideu levando ao eutiroidismo. 

Apesar de já ter demonstrado eficácia em casos em que e unilateral, não é aconselhado, dadas 

as suas complicações como disfonia, paralisia laríngea, entre outras (Mooney e Peterson, 

2004).  Para além disso, existe também a radioterapia percutânea por ablação pelo calor, 

também ecoguiada, em ocorre necrose térmica dos tecidos com os quais a agulha contacta, 

através do calor transmitido pela ponta desta, com energia proveniente da radioterapia. Neste 

caso, há menos efeitos adversos do que os provocados pelo etanol percutâneo. Este tratamento 

requer anestesia e assepsia da zona, e é feita no lobo aumentado (no caso de se unilateral) ou 

ao maior dos lobos no caso de ser bilateral, e passados no máximo 30 dias, ao lobo 

contralateral (isto para evitar que haja dano dos nervos laríngeos ou paralisia laríngea). Este 

tratamento apresenta resultados, no entanto são oscilatórios, não sendo um eutiroidismo 

permanente, talvez por não abranger todo o tecido  (Mallery et al., 2005). 

O controlo das manifestações cardíacas do hipertiroidismo pode ser feito através de 

beta-bloqueadores para contrariar os efeitos do cardiovasculares desta endocrinopatia, 
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especialmente em casos em que os animais não toleram a medicação anti tiroideia. O 

propranolol e atenolol são exemplos de beta-bloqueadores, que atuam controlando a 

taquicardia, tendo um efeito antiarrítmico e também um papel na hipertensão. O propranolol 

poderá ter um papel na redução da conversão da T4 em T3, podendo ser uma opção para 

redução da T4 a curto prazo, tem como efeito secundário a possibilidade de provocar 

broncoespasmos. Nenhum deles corrige as concentrações de hormonas tiroideias, pelo que 

podem ser usados, mas não como único tratamento, nem a longo prazo (Feldman et al., 2015; 

Syme, 2007; Trepanier, 2007). Outra alternativa efémera, que pode ser associada aos beta-

bloqueadores por um curto período, como o período pré-operatório, é o iodeto de potássio, 

administrado em grandes quantidades, que vai impedir a conversão de T4 em T3 (Feldman et 

al., 2015; Trepanier, 2014).  

 

8. Monitorização e Prognóstico 

 Consoante o tratamento, existem detalhes e parâmetros específicos a monitorizar, mas 

há fatores comuns a todos eles que devem ser tidos em conta e avaliados no exame físico, 

como o peso, a condição corporal e massa muscular, observação do estado do pêlo e 

auscultação par avaliação cardíaca (Carney et al., 2016). 

 

8.1. Dieta restrita em iodo 

A dieta restrita em iodo, assim que iniciada, deve ser acompanhada de uma 

monitorização mensal até ao eutiroidismo, que inclui a tT4, BUN, creatinina e densidade 

urinária, e depois de alcançado o eutiroidismo, a monitorização passa a ser feita 

semestralmente (Feldman et al., 2015). 

 

8.2. Medicação anti tiroideia 

A monitorização do tratamento com medicação anti tiroideia deve ser feita às 2 ou 3 

semanas após o início deste, para se necessário, se reajustarem doses, repetindo-se o controlo 

às 4 a 6 semanas. Para além da tT4, exame físico, peso e condição corporal, outros aspetos 

importantes a monitorizar são os parâmetros bioquímicos renais e a pressão arterial. O 

hemograma, perfil hepático e análise de urina são opcionais e de acordo com a reação ao 

tratamento. O mesmo se aplica aos controlos após um, três e seis meses do início do 

tratamento, que são realizados, mesmo já tendo sido alcançado o eutiroidismo. A medição dos 

parâmetros renais é importante, para avaliar a função renal, dado que pode ser afetada ou 
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agravada no decorrer do tratamento (Daminet et al., 2014; Trepanier, 2006). A colheita da 

amostra sanguínea não tem de ser a nenhuma hora especifica relativamente à administração 

do fármaco (Feldman et al., 2015). 

Após o início do tratamento com metimazol, o animal tende a tornar-se eutiroideu 

após 3 a 15 dias, segundo  Mooney e Peterson, 2004, e após 2 a 3 semanas, segundo Peterson, 

Kintzer e Hurvitz, 1988 (Mooney e Peterson, 2004; Peterson, Kintzer e Hurvitz, 1988). 

Num estudo de Becker et al., 2000, em que foram observados os efeitos renais do 

metimazol, monitorizando vários parâmetros, conclui-se que a TFG tende a diminuir e 

normalizar quando o eutiroidismo é alcançado, sem aumento da creatinina sérica (Becker et 

al., 2000) No entanto, noutros estudos, como o de DiBartola et al., 1996, há um aumento da 

creatinina após 1 e 3 meses do tratamento com metimazol, iodo radioativo (ou tiroidectomia) 

(Daminet, 2006). Ainda assim, o tratamento com metimazol continua a ser uma boa primeira 

abordagem terapêutica para avaliar a função renal, sendo que é sempre reversível (Becker et 

al., 2000; Riensche, Graves e Schaeffer, 2008; Vaske, Schermerhorn e Grauer, 2016). 

 

8.3. Tiroidectomia 

No caso da tiroidectomia, há que monitorizar a tT4, a fim de avaliar se já se obtiveram 

os valores pretendidos, e, caso seja bilateral, deve ser monitorizado o cálcio, diariamente, 

durante os primeiros dias, devido ao risco de hipocalcemia. No geral, não há muitas 

complicações pós-operatórias, sendo que, há sempre o risco de hipoparatiroidismo pós-

cirúrgico, hipotiroidismo e recidiva do hipertiroidismo devido à presença de tecido ectópico 

que pode levar a recorrências (Feldman et al., 2015; Naan et al., 2006). 

 

8.4.  Iodo radioativo 

 Quanto ao tratamento com iodo radioativo, a monitorização deve ser feita 2 a 4 

semanas, 3 meses, 6 meses e um ano pós-tratamento. Esta monitorização inclui não só a 

medição da tT4, como o exame físico geral, hemograma, painel bioquímico e análise de urina. 

O perfil renal tem particular importância pelo facto da possível azotemia e doença renal 

subjacente, dada a faixa etária que o hipertiroidismo afeta. Os valores de tT4 tendem a estar 

corrigidos nas primeiras monitorizações, e os sinais de hipertiroidismo tendem a desaparecer 

ao longo dos meses seguintes. A possibilidade de reaparecimento do hipertiroidismo existe, e 

por isso, é importante um controlo anual (Peterson et al., 2014).  
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O tratamento com iodo radioativo tem um excelente prognóstico, apesar de que o 

tratamento possa falhar, como referido anteriormente, em casos de tumores de grandes 

dimensões ou doença severa, erros na dose ou administração, sendo nesses casos necessária 

uma segunda dose. O importante para o sucesso terapêutico nestes casos é apurar a causa da 

falha. O hipertiroidismo pode também voltar a surgir passado algum tempo, devido à 

formação de novo tecido hiperativo autónomo possivelmente originário de novas mutações 

que foram surgindo (Mooney e Peterson, 2004; Feldman et al., 2015).  Muitos dos gatos 

hipertiroideus sujeitos ao tratamento tornam-se eutiroideus passados 3 meses, ou até antes, e a 

maioria dos animais sujeitos ao tratamento, ao fim de meio ano alcança o eutiroidismo 

(Nelson e Couto, 2014). Segundo Mooney e Peterson, 2004, o animal tende a tornar-se 

eutiroideu 1 a 20 semanas após o tratamento com iodo radiativo (Mooney e Peterson, 2004). 

Qualquer que seja a modalidade escolhida para o tratamento, tem como consequência 

a diminuição do output cardíaco, diminuindo a taxa de filtração glomerular e aumentando a 

creatinina sérica. No caso do tratamento com iodo radioativo, a creatinina tende a aumentar 

no primeiro mês (Adams et al., 1997), aumentando nos meses seguintes até ao eutiroidismo, 

podendo continuar a aumentar mesmo depois do eutiroidismo, devendo ser regularmente 

monitorizada, inclusivamente até 6 meses após este. Já a TFG tende a diminuir no primeiro 

mês pós-tratamento, tendo tendência a estabilizar de seguida (Vaske, Schermerhorn e Grauer, 

2016).  Outras alterações após o tratamento são a diminuição das enzimas hepáticas nas seis 

semanas seguintes e a proteinúria nas quatro semanas seguintes (Daminet et al., 2014; 

Williams et al., 2010).  

Num estudo em que se comparam os tempos de sobrevivência após o tratamento com 

metimazol, iodo radioativo ou ambos, concluiu-se que gatos tratados só com iodo radioativo 

(tempo de vida de cerca de 4 anos) ou com metimazol seguido de iodo radioativo (tempo de 

vida de cerca de 5 anos) viviam mais do que animais tratados apenas com metimazol (cerca 

de 2 anos). Para além disso, fatores como a idade, doença renal pré-existente e a opção 

terapêutica escolhida influenciavam o tempo de sobrevivência. Ou seja, gatos com doença 

renal prévia ao diagnóstico de hipertiroidismo, mais novos e cujo tratamento era apenas 

farmacológico (metimazol) tendem a viver um menor período de tempo após o tratamento, ao 

contrário de animais em circunstâncias opostas. O fator idade, neste estudo, permitiu 

demonstrar que não são apenas os gatos geriátricos os mais afetados, sendo que, alguns dos 

gatos neste estudo faleceram por outras causas, como doença cardíaca. O facto de gatos 

tratados apenas com metimazol terem uma menor esperança de vida, quando comparados com 
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gatos tratados com iodo radioativo, pode estar relacionado com reações adversas ao fármaco 

ou falhas na administração por falta de cooperação por parte do tutor ou do próprio animal. 

Por fim, a concentração de tT4 após o tratamento com metimazol foi mais baixa do que com 

iodo radiativo, podendo sugerir a necessidade de adaptar melhor as doses de 131I (Milner et 

al., 2006). 

 Outro estudo refere que o tempo de sobrevivência de gatos tratados com iodo 

radioativo é de 25 meses, alegando também que a doença renal, assim como as neoplasias, 

afetam o prognóstico, diminuindo o tempo de sobrevivência do animal (Slater, Geller e 

Rogers, 2001). 

A conclusões semelhantes chegou também o estudo de Peterson e Becker, 1995, que 

analisou 524 gatos tratados com iodo radioativo e que considera que a média de tempo de 

sobrevivência é de 24 meses e as causas mais comum de morte são também neoplasias e 

falhas renais (Peterson e Becker, 1995). 

O desenvolvimento de azotemia pós-tratamento pode ocorrer e nesse caso, em alguns 

gatos tende a desenvolver-se no mês seguinte ao início do tratamento, estabilizando de 

seguida. No entanto, tendo estes atingido o eutiroidismo, não influencia o prognóstico, porque 

não altera o tempo de vida pós-tratamento quando comparada com gatos que não se tornaram 

azotémicos. Atualmente ainda não existe um marcador que permita prever azotemia pós-

terapêutica (Langston e Reine, 2006; Vaske, Schermerhorn e Grauer, 2016; Williams et al., 

2010; Williams, Elliott e Syme, 2010). A azotemia após o tratamento com medicação anti 

tiroideia ocorre menos do que em animais cujos tratamentos foram a tiroidectomia e iodo 

radioativo, talvez por a medicação não ser tão eficaz na correção do hipertiroidismo, não 

normalizando parâmetros como a TFG e assim sendo, não é suficiente para desmascarar uma 

azotemia e IRC presente (Williams, Elliott e Syme, 2010). A existência de proteinúria está 

associada a um pior prognóstico e menor tempo de sobrevivência, no entanto ainda não se 

conseguiu apurar o mecanismo que o justifique em concreto, além disso também não permite 

prever o desenvolvimento futuro de azotemia (Williams et al., 2010). 

 A existência de um marcador que permitisse prever a azotemia permitiria escolher 

precocemente qual a melhor opção terapêutica, prevenindo o desenvolvimento quer do 

hipertiroidismo, quer da doença renal possivelmente existente, assim como tentar ao máximo 

evitar a ocorrência de hipotiroidismo iatrogénico e o seu dano renal relacionado (Peterson et 

al., 2018; Riensche, Graves e Schaeffer, 2008). Isto porque gatos com hipotiroidismo 

iatrogénico após o tratamento, têm maior probabilidade de desenvolver azotemia do que gatos 
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eutiroideus, e quando desenvolvem azotemia nos 6 meses após o tratamento têm menor tempo 

de vida do que os que são hipotiroideus, mas não azotémicos (Williams, Elliott e  Syme, 

2010). 

Os biomarcadores renais típicos como a creatinina e o BUN aumentados, implicam 

que haja associada uma perda de função renal já avançada (a partir de 75%), como são 

influenciados por outros fatores, como por exemplo a massa muscular e a proteína da dieta, 

não são considerados bons indicadores de futura doença renal (Riensche, Graves e Schaeffer, 

2008). Outro biomarcador renal, o SDMA, permite detetar precocemente a doença renal (a 

partir da perda de 40% da função renal), não sendo afetado pela proteína nem massa 

muscular, comparativamente ao BUN e creatinina. Este biomarcador é considerado, segundo 

um estudo (Peterson et al., 2018), um indicador de desenvolvimento de azotemia pós-

terapêutica, ainda que seja muito especifico mas pouco sensível. Não existe por isso um teste 

perfeito que preveja a azotemia antes do tratamento. Em casos de hipotiroidismo após o 

tratamento, verificou-se que estes animais estão muito mais predispostos a desenvolver 

azotemia, apresentando SDMA alto (Peterson et al., 2018).  

Seja qual for o tratamento, a idade do animal e doenças concomitantes consequentes 

da mesma, irão sempre influenciar negativamente o prognóstico, dado que a resolução de 

alguns problemas não invalida o aparecimento e evolução de outros. O objetivo principal é a 

melhoria e manutenção da qualidade de vida do animal (Mooney e Peterson, 2004; Peterson et 

al., 2014). 
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II. Casos clínicos 

1. Objetivos 

O presente estudo refere-se às diferentes abordagens terapêuticas no hipertiroidismo 

felino, considerando os diferentes tratamentos a que os 13 gatos hipertiroideus em estudo 

foram sujeitos, acompanhados no Hospital ARS Veterinaria (Barcelona, Espanha) e no 

Hospital Veterinário de Viseu (Viseu, Portugal). 

Neste trabalho pretende-se descrever e analisar os vários casos clínicos; comparar e 

discutir os sinais clínicos apresentados, exame físico e exames complementares até ao 

diagnóstico de hipertiroidismo; comparar e discutir as diferentes opções terapêuticas; 

analisar a evolução do quadro clínico e monitorizações seguintes ao início do tratamento, 

assim como o prognóstico, comparando os resultados obtidos com o que está descrito na 

bibliografia. 

 

2. Material e métodos 

A amostra do estudo conta com 13 gatos diagnosticados com hipertiroidismo, 10 dos 

animais (Gato 1 ao Gato 10) foram diagnosticados e acompanhados no Hospital ARS 

Veterinaria (Barcelona, Espanha), e os restantes 3 animais (Gato 11, 12 e 13) no Hospital 

Veterinário de Viseu (Viseu, Portugal). Estes animais foram sujeitos a vários opções 

terapêuticas diferentes, nomeadamente dieta restrita em iodo, medicação anti tiroideia e/ou 

iodo radioativo, sendo que nenhum dos animais foi sujeito a tiroidectomia como opção 

terapêutica. 

Apenas 2 dos 13 gatos foram tratados com iodo radioativo, um deles no Hospital ARS 

Veterinaria (Barcelona, Espanha) e outro no IodoCat (Madrid, Espanha), onde recorreu 

apenas para o tratamento, uma vez que era seguido no Hopsital ARS Veterinaria 

(Barcelona, Espanha). 

 O diagnóstico foi estabelecido tendo em conta os sinais clínicos, exame físico e 

resultados de exames complementares realizados. A confirmação do diagnóstico foi 

realizada através da medição da concentração sérica de tT4, cujos valores eram superiores a 

4,7 µg/dL (valores de referência 0,8-4,7 µg/dL).  

A recolha de dados foi feita de Agosto de 2018 a Março de 2019, tendo sido um 

estudo retrospetivo de casos clínicos cujo diagnóstico foi feito, em alguns casos, em anos 

prévios. As informações recolhidas correspondem à história pregressa do animal, sinais 

clínicos, dados do exame físico, resultados dos exames complementares, tratamentos 
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implementados, alterações e ajustes na opção terapêutica escolhida, e monitorizações 

seguintes. 

 

3. Apresentação e Discussão dos casos clínicos 

Os casos clínicos em estudo, referem-se a um total de 13 gatos aos quais foi 

diagnosticado hipertiroidismo, identificados na tabela seguinte. 

 

Tabela 2:  Identificação dos casos clínicos dos gatos hipertiroideus em estudo. 

Legenda: ♂: sexo masculino; ♀: sexo feminino 

Gato Idade Sexo Raça 

Gato 1 12 ♂ Europeu comum 

Gato 2 15 ♀ Europeu comum 

Gato 3 20 ♀ Europeu comum 

Gato 4 16 ♂ Europeu comum 

Gato 5 20 ♀ Europeu comum 

Gato 6 16 ♂ Europeu comum 

Gato 7 15 ♂ Europeu comum 

Gato 8 17 ♂ Europeu comum 

Gato 9 17 ♂ Europeu comum 

Gato 10 20 ♂ Europeu comum 

Gato 11 19 ♂ Europeu comum 

Gato 12 16 ♀ Europeu comum 

Gato 13 20 ♂ Europeu comum 

 

Os gatos hipertiroideus em estudo têm idades compreendidas entre 12 e 20 anos. A 

média de idades é de 17 anos, superior à média de 12-13 anos referida na bibliografia. A idade 

avançada é considerada um fator de risco (Ettinger, Feldman e Côté, 2016; Mooney e 

Peterson, 2004). O sexo masculino prevalece sobre o feminino sendo 9 machos (7 deles 

castrados) para 4 fêmeas (3 delas esterilizadas), num total de 13 gatos, embora que, dado o 

número de animais, não seja representativo. 
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A distribuição dos animais por idades e por sexo está representada nos gráficos 

seguintes (Gráfico 1 e 2). 

 

 

 

 

 

 

 

Todos os animais são da raça Europeu comum. A maioria dos gatos são indoor (4 

deles estritamente indoor), e os restantes têm acesso também ao jardim e outros locais 

exteriores. Fatores ambientais referidos na bibliografia como o uso da caixa de areia e a 

exposição a insecticidas e fertilizantes, entre outros,  podem ser considerados fatores de risco 

aos quais estes animais poderão ter sido expostos (Edinboro, Scott-Moncrief e Glickman, 

2010). Dois dos gatos têm contacto com outros gatos dentro da mesma casa, e um deles 

convive também com uma cadela. Todos eles estão devidamente vacinados e desparasitados. 

O alimento destes gatos é maioritariamente ração seca, embora, ocasionalmente, e 

diariamente em alguns deles, a ração húmida enlatada ou em embalagens de plástico seja 

também uma opção alimentar, o que poderá ser um fator de risco de desenvolver 

hipertiroidismo como referido na bibliografia, devido aos perigos do bisfenol A, presente nas 

embalagens (Edinboro et al., 2005). 

 

3.1. Sinais clínicos  

Os dois sinais clínicos mais comuns que alertaram os tutores, foram vómito e perda de 

peso, seguindo-se Polidipsia/Poliúria (PD/PU) e polifagia. Dos 13 gatos, 8 apresentavam 

vómitos, 8 perda de peso, 6 PD/PU, 3 polifagia, 2 dispneia e 2 uma menor agilidade. Sinais 

clínicos como tosse, apetite caprichoso e vocalizações foram situações singulares. Os sinais 

clínicos demonstrados pelos gatos em estudo estão representados no gráfico seguinte (Gráfico 

3). 
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O sinal clínico mais comum (perda de peso) está em concordância com a bibliografia, 

que refere que a perda de peso (e polifagia) são os sinais clínicos mais comuns no 

hipertiroidismo (Feldman et al., 2015).  A PD/PU é também um sinal clínico frequente, 

podendo dever-se a doença renal concomitante, paralela ao hipertiroidismo, uma vez que este 

poderá mascarar a doença subjacente. Os transtornos gastrointestinais (vómitos e diarreia) 

estão também descritos e podem até mesmo, no caso do vómito, ocorrer devido à polifagia e 

ingestão muito rápida de comida. As alterações cardiorrespiratórias são também consequência 

da ação das hormonas tiroideia em excesso, como é o caso da dispneia, presente num dos 

casos clínicos  (Feldman et al., 2015; Mooney e Peterson, 2004). 

3.2. Exame físico 

Ao exame físico, 3 animais tinham condição corporal acima de 5 (/9), 1 tinha condição 

corporal de 5/9, e os restantes 9 tinham condição corporal inferior a 5. Um dos animais 

apresentava atrofia muscular, em especial dos músculos da face. Dos 13 animais, em 5 deles 

era possível palpar a tiróide, sendo que destes, em 3 deles a tiróide era palpável 

bilateralmente, (2 de forma simétrica, 1 de forma assimétrica, com o lobo esquerdo de 

maiores dimensões). À auscultação, 5 apresentavam taquicardia (FC≥200 bpm), 6 

apresentavam um sopro cardíaco entre II a III/VI e 1 dos animais som de galope.  

Segundo Feldman et al., 2015 e Mooney e Peterson, 2004, a perda de peso, baixa 

condição corporal e taquicardia são evidências comuns, que se confirmaram em vários casos 

clínicos. Nomeadamente, mais de metade dos animais apresentavam perda de peso e uma 

condição corporal inferior a 5 (/9), também a taquicardia foi percetível em 5 dos animais a 

quando do exame físico. A existência de sopro cardíaco e som a galope à auscultação também 

são referidas por vários autores, sendo que, Mooney e Peterson, 2004 considera que a doença 

endócrina em estudo tem um grande contributo para que se desenvolva sopro cardíaco em 
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gatos geriátricos, o que se confirma também dado que 6 dos 13 gatos apresentam essa 

alteração (Mooney e Peterson, 2004). Também segundo Edinboro, Scott-Moncrief e 

Glickman, 2010, Feldman et al., 2015 e Nelson e Couto, 2014 a tiróide é na maioria das vezes 

palpável, o que aconteceu em 5 dos 13 gatos, apesar de não ser a evidência mais comum 

(Edinboro, Scott-Moncrief e Glickman, 2010; Feldman et al., 2015; Nelson e Couto, 2014). 

 

3.3.  Diagnóstico 

 Quanto ao diagnóstico, numa primeira abordagem foram realizados exames 

complementares como hemograma, análise bioquímica (incluindo a medicação de parâmetros 

como a creatinina e BUN, ALT e ALP) e análise de urina. 

 Os resultados dos exames dos vários gatos em estudo revelaram que a alteração 

analítica bioquímica mais frequente foi o aumento da ALT, seguida do aumento de ALP e 

BUN. A nível hematológico, leucopenia, eosinopenia também estavam presentes num dos 

casos e linfopenia em 2. A quando da análise de urina, 8 dos gatos apresentavam o UP/C 

superior a 0,4 e, portanto, proteinúria.  

As alterações analíticas apresentadas nos 13 gatos estão descritas no gráfico 4, estando 

detalhadas na tabela 9 (em anexo). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Segundo Feldman et al., 2015 e Mooney e Peterson, 2004, a linfopenia e eosinopenia 

são descritas em gatos hipertiroideus, entre outras alterações hematológicas, que não se 

verificaram nestes casos. A nível bioquímico, o aumento da ALT e/ou ALP são também 

descritos e neste caso estão presentes em 7 gatos (ALT), por doença hepática concomitante 

e/ou pelo stress metabólico hepático a que está sujeito e à toxicidade das hormonas tiroideias. 
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No caso da ALP, o seu aumento está presente em 4 gatos, podendo justificar-se pelo aumento 

do turnover ósseo. Estas alterações hepáticas, se a causa for somente o hipertiroidismo, 

geralmente retomam aos valores de referência normais após o início do tratamento. Quanto ao 

perfil renal, um aumento do BUN (em 4 gatos) e da creatinina (1 gato) também esta descrito 

em situação de hipertiroidismo (Feldman et al., 2015; Mooney e Peterson, 2004). A 

proteinúria, verificada em 8 gatos, também pode estar presente, consequência das alterações 

hemodinâmicas e estruturais que afetaram o rim (Vaske, Schermerhorn e Grauer, 2016). 

Na maioria dos casos clínicos apresentados, foram realizados outros exames 

complementares, como radiografia (torácica e abdominal) e ecografia abdominal, de modo a 

chegar a um diagnóstico, que não apresentavam alterações significativas ou que levaram ao 

diagnóstico de comorbidades, como alterações renais, hepáticas ou neoplasias. Em vários 

casos, a idade serviu de alerta para que o médico veterinário optasse por incluir a medição da 

tT4 nos exames iniciais, ou como check-up geriátrico, como foi o caso do Gato 5. 

 A confirmação do diagnóstico, em todos eles, foi feita através da medição da tT4. Os 

valores de referência de tT4 variam de acordo com o laboratório com o qual o clínico trabalha, 

neste caso o intervalo de valores de referência adotado foi 0,8-4,7 µg/dL.  

 Uma concentração de tT4 acima dos valores de referência confirma um quadro de 

hipertiroidismo, quando os sinais clínicos, evidências 

físicas e tiróide palpável estão também presentes 

(Feldman et al., 2015; Nelson e Couto, 2014). 

 

 Na tabela 3 estão presentes os valores de 

tT4 ao diagnóstico dos gatos hipertiroideus em 

estudo. 

A média da tT4 ao diagnóstico é de 11,55, 

sendo que os valores variam entre 5,3 e 22,14 

µg/dL. 

 

 

 

 

Dividindo os gatos hipertiroideus em estudo, segundo os valores de tT4 a quando do 

diagnóstico, por três grupos: o primeiro com concentrações de tT4 superiores a 4,7 e inferiores 

Gato tT4 ao diagnóstico (µg/dL) 

1 6,5 

2 20 

3 9,3 

4 9,9 

5 10,6 

6 10.5 

7 12,1 

8 22,14 

9 5,06 

10 5,3 

11 15 

12 9,98 

13 13,8 

 

Tabela 3: Valores de tT4 ao diagnóstico dos 

gatos hipertiroideus em estudo. 

 



42 
 

a 10 µg/dL, o segundo com concentrações entre 10 e 20 µg/dL e o terceiro com concentrações 

superiores a 20 µg/dL, obtêm-se os seguintes resultados (representados no gráfico 5): 6 gatos 

tinham concentrações entre 4,7 e 10 µg/dL, outros 6 gatos concentrações entre 10 e 20 µg/dL 

e 1 gato apresentava concentrações superiores a 20 µg/dL.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Um dos gatos em estudo (gato 10), antes de se obter um valor aumentado de tT4 que 

pudesse confirmar o diagnóstico, apresentava um aumento bilateral da tiróide à palpação, 

ainda que com tT4 dentro do intervalo de referência, e como referido na bibliografia, perante a 

dúvida no diagnóstico, deve repetir-se a medição da tT4 sérica, o que neste caso permitiu 

confirmar a suspeita de hipertiroidismo após umas semanas (Feldman et al., 2015; Nelson e 

Couto, 2014). 

 

3.4. Diferentes abordagens terapêuticas 

Após a confirmação do diagnóstico, as opções terapêuticas foram escolhidas consoante 

o animal, o tutor, o fator financeiro, a praticidade e facilidade de administração e, após a 

primeira abordagem terapêutica, consoante os efeitos adversos do tratamento, levando à sua 

alteração para outra opção, quando necessária.  

A opção terapêutica com maior prevalência é a medicação anti tiroideia, mais 

propriamente o Tiamazol (Apelka®), seguido do Metimazol oral (Felimazole®) e do 

Metimazol transdérmico. A dieta restrita em iodo, neste caso a y/d da Hills®, foi opção em 4 

casos, e o tratamento com Iodo Radioativo em 2 casos, como pode observar-se no Gráfico 6. 

A tiroidectomia não foi uma opção terapêutica em nenhum dos casos em estudo. 
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Consoante os resultados da terapia escolhida, que por não se chegar ao eutiroidismo ou 

devido a reações adversas resultantes da mesma, foram existindo alterações de uma opção 

terapêutica para outra(s), a fim de ultrapassar os obstáculos que foram surgindo. Dos 13 gatos, 

6 não alteraram a opção terapêutica escolhida inicialmente mantendo-a a longo prazo (apenas 

com ajustes de dose necessárias, no caso de medicação anti tiroideia), 2 alteraram uma vez a 

opção terapêutica inicial, e os restantes 5 fizeram mais do uma alteração no tratamento, 

nomeadamente: 4 mudaram duas vezes a opção terapêutica e 1 sofreu três alterações a esta. A 

descrição das várias opções terapêuticas e alteração destas até ao alcance do eutiroidismo nos 

vários casos clínicos, está detalhada na tabela 10 (em anexo). 

3.4.1. Dieta restrita em iodo 

 A dieta restrita em iodo foi a opção escolhida em 4 dos 13 gatos (Gráfico 6), em 2 dos 

casos como primeira opção, que não persistiu devido a reações adversas (vómitos e anorexia, 

por exemplo no caso do Gato 5) e dada a exclusividade alimentar necessária a esta forma de 

tratamento, devido ao facto de o gato em causa coabitar com vários gatos com hábitos 

alimentares diferentes, não permitindo chegar a resultados, visto que não se alimentava 

exclusivamente da dieta restrita em iodo (Gato 2), dado que, quando administrada 

adequadamente e exclusivamente, a dieta consegue mostrar bons resultados em 4 a 8 semanas, 

corrigindo o hipertiroidismo (Feldman et al., 2015). Nos outros 2 casos em que também se 

optou pela dieta, esta serviu como alternativa devido aos efeitos adversos provocados pela 

escolha de tratamento anterior, que, em ambos os casos, foi o Tiamazol, uma vez que, 

Gráfico 6: Opções terapêuticas escolhidas no tratamento do hipertiroidismo, incluindo as 

várias alterações de tratamento que foram surgindo em cada caso. 
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segundo Feldman et al., 2015, a dieta restrita em iodo é uma boa opção terapêutica em casos 

de reação adversa ao metimazol (Feldman et al., 2015). 

3.4.2. Medicação anti tiroideia: Metimazol/Tiamazol 

 Como referido no gráfico 6, foi administrado metimazol oral (Felimazole®) a 7 gatos 

como primeira abordagem, o metimazol transdérmico a 2 gatos, e a 8 gatos o Tiamazol 

(Apelka®). Destes 8, em 6 dos casos, o Tiamazol foi utilizado como primeira opção, e nos 2 

restantes como uma alteração ao tratamento, num deles após duas tentativas (com metimazol 

oral e transdérmico) e noutro após uma tentativa inicial com metimazol oral, sem que nenhum 

deles demonstrasse resultados, e devido a efeitos secundários consequentes ao tratamento. 

A dose inicial de Metimazol foi de 2,5mg ½ comprimido BID, com aumento para 

2,5mg 1 comprimido BID ou 5mg 1 comprimido SID. Noutros casos a dose inicial foi de 

2,5mg 1 comprimido BID, com ajuste para 1 comprimido SID, ou ½ comprimido BID ou SID 

consoante os baixos níveis de tT4.  A dose inicial aconselhada na bibliografia, é de 1,25 a 2,5 

mg BID, com ajuste de dose consoante os níveis de T4 nas monitorizações das semanas 

seguintes. Caso seja superior ou inferior aos valores de referência, a dose deve ser reduzida ou 

aumentada em 1,25 a 2,5 mg por dia, fazendo o controlo a cada 2 semanas, até que se atinja o 

objetivo (Carney et al., 2016; Feldman et al., 2015).  

A dose inicial de Tiamazol escolhida foi 2,5mg (0,5ml) BID, com ajustes (aumento 

e/ou diminuição da dose) em 1.25mg (0,25ml) em alguns dos casos, para 0,25ml BID ou 

0,75ml BID consoante os níveis de tT4. A dose inicial aconselhada é de 5 mg/dia, mais 

propriamente 2,5mg (0,5ml) BID, podendo ser ajustada aumentando ou diminuindo 

1,25mg(0,25ml) ou 2,5mg (0,5ml), consoante o necessário (Direção Geral de Alimentação e 

Veterinária (DGAV), 2008). Tanto as doses administradas de ambos os fármacos como os 

ajustes que se seguiram estavam em concordância com o aconselhado na bibliografia. 

 As alterações de dose de Tiamazol e Metimazol nos vários casos clínicos, estão 

detalhadas na tabela 10 (em anexo). 

3.4.2.1.  Medicação anti tiroideia: reações adversas 

As principais rações adversas à medicação anti tiroideia, nomeadamente à 

administração de metimazol oral (Felimazole®), metimazol transdérmico e Tiamazol 

(Apelka®), foram vómitos e anorexia. Situações pontuais, mas descritas, foram também 

diarreia, escoriações faciais, prurido e suspeita de miastenia gravis. Dos animais tratados com 

medicação anti tiroideia, 6 apresentaram reações adversas, detalhadas na tabela 11 (em 
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anexo), sendo que à exceção de 1, todos eles apresentaram mais do que uma reação adversa. 

Mais concretamente, 4 animais apresentaram vómito, 2 anorexia, 1 diarreia, 1 escoriações 

faciais e 1 suspeita de miastenia gravis. 

 

 

 

 

 

 

  

Como referido na revisão bibliográfica, os efeitos adversos como vómito e anorexia 

ocorrem em 10 a 15% dos gatos em tratamento com metimazol, sendo que os vómitos 

ultrapassaram essa percentagem do total de animais, neste caso. Também são referidos outros 

sinais clínicos como outros sinais gastrointestinais e as escoriações faciais. (Mooney e 

Peterson, 2004) Acerca do caso de suspeita de miastenia gravis por reação ao metimazol, o 

gato deste estudo (Gato 9) apresentava fraqueza muscular e um nível de AChR-Ab (título de 

anticorpos dirigidos aos recetores da Acetilcolina) de 0,01 nmol/L, (v.r. <0.3 nmol/L), 

podendo ser compatível com miastenia gravis possivelmente em fase inicial (Bell, Mansfield 

e James, 2012). 

 No controlo 7 semanas após o início do tratamento com Tiamazol (Apelka®), um dos 

gatos (Gato 1), apresentava níveis de tT4 de 0,6 µg/dL (v.r. 0,8-4,7 µg/dL) e TSH a 2,27 

µg/dL (v.r. 0,03-0,6 µg/dL), ou seja, sendo um caso de hipotiroidismo iatrogénico, 

consequente ao tratamento, uma vez que existe uma diminuição da tT4 acompanhada de um 

aumento da TSH (Peterson et al., 2014; Vaske, Schermerhorn e Grauer, 2016). Dada a 

situação, foi necessária uma redução da dose do fármaco administrado para metade (0,5ml 

BID para 0,25ml BID). Com este ajuste, houve, após 2 semanas, um aumento da concentração 

de tT4 para 0,8 µg/dL, estando já no limite inferior dos valores de referência, prosseguindo o 

aumento nos meses seguintes. 
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3.4.3. Iodo Radioativo: 

Dois dos treze gatos, (Gatos 1 e 5), foram submetidos ao tratamento com iodo 

radioativo, um em Barcelona (Hospital ARS Veterinaria) e outro e Madrid (Iodocat), sendo os 

dois locais onde é possível, atualmente, fazer este tratamento na Península Ibérica. O recurso 

ao iodo não foi a primeira opção em nenhum dos casos, sendo que um deles (Gato 1) foi 

primeiramente sujeito ao tratamento com Tiamazol, e o outro (Gato 5) passou por várias 

alternativas terapêuticas anteriores, sem sucesso, como a dieta restrita em iodo, metimazol 

oral, metimazol transdérmico e só depois o iodo radioativo. Ambos tiveram de parar a 

medicação anti tiroideia cerca de 2 semanas previamente ao tratamento com iodo radioativo, 

de modo a evitar que o tecido saudável absorva radiação a quando deste (Peterson et al., 

2014; Trepanier, 2007). 

Ao diagnóstico, enquanto que o Gato 1 apresentava vómito, polifagia, cansaço e perda 

de agilidade, o Gato 5 apresentava apenas PD/PU e foi num check-up geriátrico aliado à 

procura de causas da PD/PU que se chegou ao diagnóstico de hipertiroidismo. O gato 1 

apresentava a tiróide palpável, ao contrário do Gato 5. A confirmação do diagnóstico foi 

através da medicação da tT4 cujo valor, no caso do Gato 1, foi de 6,5 µg/dL e no Gato 5 de 

10,6 µg/dL (v.r. 0,8-4,7 µg/dL). Na tabela 9 (em anexo) estão detalhados os sinais clínicos, 

exame físico e alterações laboratoriais dos dois gatos. 

 Quando se decidiu proceder ao tratamento com iodo, a fim de averiguar se eram bons 

candidatos ao mesmo, estes foram sujeitos a vários exames complementares. Para além da 

análise hematológica, bioquímica, e análise de urina, também a radiografia torácica e 

ecografia abdominal, nas quais não apresentaram alterações de maior ou impeditivas ao 

tratamento com iodo radioativo. O Gato 1, por exemplo, ao qual foram realizadas radiografias 

torácicas (três projeções: latero-lateral direita, latero-lateral esquerda e dorsoventral) sem 

alterações significativas,  ecografia cervical através da qual foram obtidas as dimensões da 

tiróide  (figuras 1 e 2), consideradas de aparência normal, e ecografia abdominal em que havia 

apenas uma linfadenomegalia abdominal discreta (provavelmente de origem reativa ou 

inflamatória), sem mais alterações consideradas significativas nem impeditivas à realização 

do tratamento, sendo por isso considerado um bom candidato. 
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 Para além do Gato 1, outro gato que, segundo os clínicos do Hospital ARS, era 

também considerado um bom candidato ao iodo radioativo, era o Gato 4, devido à boa 

resposta ao tratamento (Tiamazol) e ao facto de ser considerado IRC IRIS 1 como única 

comorbidade apresentada, apesar da idade, sendo por isso considerado uma boa aposta no 

tratamento com iodo radioativo.  O mesmo não se aplica a outros gatos deste estudo, isto 

porque excluindo as mortes dos gatos 6, 9 e 10 e excluindo os gatos 1 e 5 já submetidos ao 

tratamento, restam os gatos 3 e 10 não considerado candidatos devido à idade avançada (20 

anos) e comorbidades apresentadas; os gatos 2 e 11 que não alcançaram o eutiroidismo 

apresentando sempre níveis muito instáveis de tT4; os gatos 7 e 8 não são considerados bons 

candidatos devido às comorbidades apresentadas: o gato 7 por ser diabético não controlado e 

o Gato 8 devido ao diagnóstico de um carcinoma urotelial infiltrativo de alto grau, fora outras 

comorbidades que apresenta. Por fim os gatos 11, 12 e 13 vivem em Portugal, não sendo 

incluídos nas hipóteses uma vez que financeiramente e logisticamente não é viável este 

tratamento. 

Relativamente ao tratamento em si, no caso do gato 1, a dose administrada de 131I foi 

de 2 mCi. A determinação da dose foi feita com base num sistema de pontuação adotado pelo 

Hospital ARS Veterinaria, em que a gatos com tT4 de 4 a 13 µg/dL é administrada a dose de 2 

mCi (74 Mbq), gatos com a tT4 a mais de 13 µg/dL (hipertiroidismo marcado): entre 13 e 20 

µg/dL, dose de 3 mCi (111 Mbq) e de 13 a 20 µg/dL mas com a tiróide maior que 1 cm, a 

dose administrada é de 4 mCi (148 Mbq). Sendo que, como referido anteriormente este Gato 

presentava tT4 de 7,4 µg/dL, enquadrou-se na primeira categoria. Ou seja, este sistema 

consiste num sistema de pontuação, referido na bibliografia, com base nos sinais clínicos, 

Figuras 1 e 2: Dimensões ecográficas da tiróide. (volume lobo esquerdo: 25,3 mm3, dimensões: 11x2,3-

1,8mm, perímetro: 26,1mm; volume lobo direito: 16,6 mm3, dimensões: 7,9x2,1-1,9mm, perímetro: 

19,2mm.) Nota: dimensões ecográficas normais da tiróide felina, segundo Nyland e Matton, 2002,  são de cerca de 2cm 

x 0,2-0,3cm.   (Fonte: Hospital ARS Veterinaria)  
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dimensões da tiróide à palpação e do valor de T4, em que consoante a soma das pontuações 

atribuídas em cada critério é escolhida a dose de cerca de 3 (situações ligeiras), 4 (situações 

intermédias) ou 5 mCi (situações severas),  mas modificado e adaptado, alterando os 

intervalos dos valores de tT4 de valores inferiores a 10,  entre 10 e 20 e  superiores 20 µg/dL 

para 4 a 13, 13 a 20 µg/dL, tendo em conta também o tamanho da tiróide (Feldman et al., 

2015; Peterson et al., 2014; Peterson e Becker, 1995; Scarlett et al., 2017). 

No caso do gato 5, a clínica onde realizou o tratamento adota um sistema de pontuação 

mais detalhado, que permite personalizar a dose, tendo por base os sinais clínicos, o valor de 

tT4, o volume e funcionalidade do tecido tiroideu hiperativo ou tumoral e a captação de 131I 

pela tiróide, através da cintigrafia, uma vez que é um recurso que possuem nas suas 

instalações. A dose administrada foi uma dose baixa semelhante à do gato 1. O sistema 

adotado nesta clínica, é outra opção referida na bibliografia também, que conta com os 

critérios do sistema referido anteriormente, com a adição de fatores como o tamanho da 

tiróide e o rácio tiróide-glândula salivar, através da cintigrafia. O espectro de doses vai desde 

doses mínimas como uma dose inferior a 2 mCi até doses mais elevadas como 15 mCi em 

grandes dimensões de tecido hiperativo (Feldman et al., 2015; Peterson et al., 2014; Scarlett 

et al., 2017). Para além de permitir determinar a dose mais indicada e personalizada, a 

cintigrafia permite também ter uma comparação após o tratamento e avaliar o efeito deste, e 

muitas vezes descobrir hipertiroidismo oculto e precoce, que não se manifesta por alterações 

nos valores de tT4. 

Após o tratamento, a hospitalização é de 3 a 7 dias, dependendo dos níveis de radiação 

emitidos. No caso do gato 1 o internamento foi de 5 dias. O internamento em instalações 

próprias e protegidas da radiação, inclui total acompanhamento através de câmaras de 

videovigilância e limpeza e maneio diários por pessoas autorizadas. Os tutores não podem 

visitar o animal, havendo sempre a comunicação com o proprietário. O animal tem alta 

quando a taxa de dose for menor que 5 µSV/h, medida a um metro de distância deste, 

garantindo a segurança ao ir para casa com níveis de radioatividade muito baixos, sendo que 

ao longo das semanas seguintes, a radioatividade tende a diminuir.  

A utilização de doses baixas permitiu, nestes dois casos, resultados efetivos no 

tratamento do hipertiroidismo considerado ligeiro a moderado (concentrações de tT4 no 

intervalo entre 4 e 13 µg/dL), dado que se alcançou o eutiroidismo aos 3 meses pós-

tratamento, (como referido na tabela seguinte). O Gato 1 não desenvolveu hipotiroidismo 

iatrogénico nem hipertiroidismo persistente, tal como referido por Scarlett et al., 2017. 
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Quanto ao Gato 5, nos controlos pós-iodo, ainda que tenha atingido o eutiroidismo, 

apresentou níveis de TSH acima dos valores de referência, o que leva a suspeita de 

hipotiroidismo subclínico. 

 

 

 

3.4.4. Tratamentos adjuvantes 

A fim de tratar e melhorar os sinais clínicos causados pelo hipertiroidismo, 

nomeadamente os transtornos gastrointestinais, recorreu-se a antieméticos como o Citrato de 

Maropitant (Cerenia®) e Mirtazapina (também como estimulante do apetite), assim como à 

escolha de uma dieta gastrointestinal.  

Como já referido anteriormente no gráfico 4, oito dos treze gatos apresentavam 

proteinúria a quando do diagnóstico, (nomeadamente os gatos 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9 e 10, referidos 

na tabela 9, em anexo). Nestes casos, foi iniciada a administração de Telmisartan (Semintra®), 

utilizado devido à sua ação na redução da proteinúria, sendo um bloqueador específico dos 

recetores (AT1) de angiotensina II, impedindo os efeitos não benéficos do SRAA 

(vasoconstrição, remodelação dos órgãos, retenção de sódio e água, entre outros). O 

Benazepril (IECA) tem também um efeito na redução da proteinúria, atuando de outro modo: 

impedindo a conversão da Angiotensina I em II, tendo sido também uma opção. Para além 

destes dois fármacos, a nível renal, nos casos de IRC prévia ao hipertiroidismo ou no decorrer 

do tratamento, a escolha de uma dieta renal e a administração de um quelante do fósforo 

(carbonato de cálcio - Ipakitine®) foram também efetuadas em alguns dos casos clínicos em 

estudo (Direção Geral de Alimentação e Veterinária (DGAV), 2012; European Medicines 

Agency (EMA), 2010). 

Quanto aos gatos hipertiroideus e hipertensos, no controlo da hipertensão nos vários 

casos, recorreu-se ao uso de Amlodipina (bloqueador dos canais de cálcio, que atua reduzindo 

Tabela 4: Valores de tT4 e TSH obtidos nos primeiros controlos pós-iodo radioativo no Gato 

1 e 5. 

(Valores de referência:  tT4: 0,8-4,7 µg/dL; TSH: 0,03-0,6 µg/dL) 

Gato Medição Controlo 3 meses pós-iodo Controlo 6 meses pós-iodo 

1 
tT4 (µg/dL) 2,4 1,5 

TSH (µg/dL) 0,13 0,16 

5 
tT4 (µg/dL) 1,8 2,3 

TSH (µg/dL) 1,57 1,35 



50 
 

Hipertensão

21%

Pancreatite

4%

IRC

34%

Diabetes mellitus

9%

Neoplasias 

8 %

Gengivite

8%

Colangiohepatite

4%

Surdez

4%

Artroses crónicas

4% Triadite

4%

Principais

Comorbidades

Hipertensão

Pancreatite

IRC

Diabetes mellitus

Neoplasias

Gengivite

Colangiohepatite

Surdez

Artroses crónicas

Triadite

a resistência vascular e tem efeito dilatador arterial), e também do já referido Benazepril 

(evita os efeitos da aldosterona, a vasoconstrição, assim como permite a redução da 

hipertensão glomerular e da pressão arterial sistémica) (Direção Geral de Alimentação e 

Veterinária (DGAV), 2012, 2019).  

 

3.5. Comorbidades: 

A IRC (34%) e a hipertensão (21%) são as principais comorbidades apresentadas por 

estes gatos hipertiroideus, afetando 8 e 5 gatos respetivamente. Seguiram-se a diabetes 

mellitus, neoplasias e gengivites. A diabetes foi diagnosticada em 9% dos gatos em estudo. As 

neoplasias e gengivites representam cada uma cerca de 8% das comorbidades apresentadas, 

tendo cada uma afetado 2 gatos. Os exemplos de neoplasias são, no caso do Gato 5, um 

mastocitoma e suspeita de neoplasia intestinal difusa (suspeita de linfoma, não confirmada), e 

o gato 8, ao qual foi diagnosticado um carcinoma urotelial infiltrativo de alto grau (CCT). 

Outras situações como pancreatite, colangiohepatite, triadite, surdez e artroses crónicas foram 

menos frequentes. O gráfico 8 ilustra as comorbidades apresentadas pelos gatos em estudo, 

estando também descritas na tabela 12 (em anexo). 

 

 

 

 

 

 

 

Segundo Puig, Cattin e Seth, 2015, o linfoma alimentar é a comorbidade, não renal,  

mais comum em gatos hipertiroideus, apesar de apenas terem em comum o facto de afetar 

gatos e a predisposição etária. Para além do linfoma alimentar, também a enteropatia crónica 

é uma doença bastante comum nos gatos hipertiroideus desse estudo (Puig, Cattin e Seth, 

2015). 

Gráfico 8: 

Principais 

comorbidades 

que afetaram 

os gatos 

hipertiroideus 

em estudo. 



51 
 

Neste caso, houve apenas um caso de neoplasia intestinal difusa (suspeita de linfoma), 

ainda que não confirmada. Para além disso, Puig, Cattin e Seth, 2015 referem também casos 

de diabetes mellitus, carcinoma renal e doença hepática. A diabetes mellitus e o 

hipertiroidismo são duas doenças endócrinas comuns em gatos geriátricos, e, poderá haver 

uma contribuição do hipertiroidismo na diabetes, estando relacionado com a resistência à 

insulina (Feldman et al., 2015). 

Quanto às comorbidades mais comuns neste estudo, tanto a hipertensão como a IRC 

podem classificar-se por estadios, tendo por base os critérios de classificação da IRIS (Elliott 

e Watson, 2017), que classifica como hipertenso o gato que tenha uma PAS superior a 160 

mmHg e hipertensão severa a partir de 180 mmHg. De referir que uma PAS inferior a 140 é 

normal, e acima deste valor aumenta o risco de hipertensão, havendo já um risco de danos em 

vários órgãos-alvo (TOD, a nível ocular, cardíaco, renal, neurológico). Uma prática para 

avaliar as evidências da hipertensão é a observação do fundo do olho procurando lesões 

oculares, como edema e hemorragia da retina. No caso do Gato 7 e 9, hipertensos, 

apresentavam lesões no fundo do olho (exsudado e extravasão perivascular) (Maggio et al., 

2005).  

Relativamente à IRC, a IRIS distingue quatro estadios (de 1 a 4) baseados nos valores 

de creatinina sérica (estadio 1: <1,6 mg/dL, estadio 2: 1,6-2,8 mg/dL, estadio 3: 2,9-5,0 

mg/dL, estadio 4: >5,0 mg/dL) , na existência de proteinúria (UP/C >0.4) e nos valores de 

pressão arterial (hipertenso >160 mmHg) (Elliott e Watson, 2017). 

Dos 13 gatos hipertiroideus em estudo, 8 eram doentes renais crónicos e 4 hipertensos. 

Dos 8 que tinham IRC, segundo a classificação IRIS, três estavam no estadio 1, um estava no 

estadio 2, três estavam no estadio 3 e um estava no estadio 4, sendo que três dos quatro gatos 

hipertensos eram simultaneamente doentes renais crónicos. 

A IRC poderá até mesmo ser anterior ao diagnóstico de hipertiroidismo, como é o caso 

dos Gatos 4, 6 e 10, azotémicos prévios ao diagnóstico de hipertiroidismo (classificados como 

IRIS 2, abordados em detalhe posteriormente). No entanto, outros gatos doentes renais 

crónicos apenas são diagnosticados após o eutiroidismo, visto que a elevada TFG (induzida 

pela doença endócrina em estudo), pode mascarar a doença renal, aparentando uma função 

renal normal. Após ser restabelecido o eutiroidismo, revela-se a doença renal existente, como 

aconteceu com os restantes 5 gatos considerados, no total de 8 gatos que apresentavam IRC. 

Um aumento da creatinina e BUN podem ser referentes a uma doença renal existente, mas há 
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que ter em conta que o aumento da creatinina pode relacionar-se apenas com o ganho de 

massa muscular (Feldman et al., 2015;  Vaske, Schermerhorn e Grauer, 2016; Williams et al., 

2010).   

 

3.6. Monitorização  

A monitorização do tratamento com medicação anti tiroideia deve ser feita às 2 ou 3 

semanas após o início deste, para caso necessário, se reajustarem doses, repetindo-se o 

controlo às 4 a 6 semanas, seguindo-se aos três e seis meses após o início do tratamento, 

sendo realizados mesmo já tendo sido alcançado o eutiroidismo. A medição dos parâmetros 

renais é importante para avaliar a função renal, dado que pode ser afetada ou agravada no 

decorrer do tratamento (Daminet et al., 2014; Trepanier, 2006).  

Quanto ao tratamento com iodo radioativo, a monitorização deve ser feita 2 a 4 

semanas, 3 meses, 6 meses e um ano pós-tratamento. Os valores de tT4 tendem a estar 

corrigidos nas primeiras monitorizações, e os sinais de hipertiroidismo tendem a desaparecer 

ao longo dos meses seguintes. A possibilidade de reaparecimento do hipertiroidismo existe, e 

por isso, é importante um controlo anual (Peterson et al., 2014).  

Os controlos seguintes ao início do tratamento permitem saber quando se atinge o 

principal objetivo pretendido: o eutiroidismo. Dos 13 gatos, 4 alcançaram-no num período 

igual ou inferior a 4 semanas, 3 outros atingiram-no num período entre 5 e 8 semanas, 2 gatos 

conseguiram-no após 3 meses, 1 gato após 8 meses e, por fim, 1 gato após 15 meses. Dois dos 

gatos não alcançaram o eutiroidismo durante este estudo, mantendo sempre níveis de tT4 

acima dos valores de referência estabelecidos. Dois dos gatos (1 e 5), sujeitos ao tratamento 

com iodo radioativo, tornaram-se eutiroideus às 4 semanas e 8 semanas, respetivamente, após 

o procedimento. 

 

Gráfico 9: Nº de semanas/meses até ao eutiroidismo. 
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Os gatos que alcançaram o eutiroidismo um período igual ou inferior a 4 semanas têm 

em comum o facto de terem sido todos tratados com medicação anti tiroideia (Metimazol e/ou 

Tiamazol), ainda que um deles também tenha sido alimentado com a dieta restrita em iodo. 

Após o início do tratamento com metimazol, o animal tende a tornar-se eutiroideu após 3 a 15 

dias (Mooney e Peterson, 2004), e segundo outros autores,  após 2 a 3 semanas (Peterson, 

Kintzer e Hurvitz, 1988), sendo períodos de tempo não muito díspares. Neste caso, desses 4 

gatos (eutiroidismo igual ou inferior a 4 semanas), 1 alcançou o eutiroidismo em 3 semanas e 

2 em 4 semanas, apenas 1 está dentro do tempo descrito na bibliografia. Os gatos que se 

tornaram eutiroideus entre 5 a 8 semanas após o início do tratamento (3 gatos) foram todos 

tratados com Tiamazol, ultrapassando o tempo descrito na bibliografia, assim como os 3 gatos 

que alcançaram o eutiroidismo em meses, nomeadamente 3, 8 e 15 meses, foram também 

tratados com medicação anti tiroideia. 

Os dois gatos sujeitos ao tratamento com iodo radioativo, previamente tratados com 

Tiamazol (Gato 1) e Metimazol oral e transdérmico (Gato 5), alcançaram o eutiroidismo 7 

semanas e 8 meses, respetivamente, após o início da administração da medicação, 

ultrapassando o tempo referido na bibliografia. Dada a instabilidade dos níveis de tT4 e os 

efeitos adversos à medicação, juntamente com a possibilidade e disponibilidade da parte dos 

tutores de optarem pelo iodo radioativo, foram então sujeitos ao tratamento. Após o 

procedimento, eram eutiroideus 4 semanas (Gato 1) e 8 semanas (Gato 5) depois deste, 

estando dentro do período descrito na bibliografia:  segundo Nelson e Couto, 2014, gatos 

tratados com iodo radioativo tornam-se eutiroideus passados 3 meses, ou até antes, e a 

maioria dos animais ao fim de meio ano alcança o eutiroidismo, e, segundo Mooney e 

Peterson, 2004 o animal tende a tornar-se eutiroideu 1 a 20 semanas após o tratamento com 

iodo radiativo. 

Os níveis de tT4 ao longo dos vários controlos feitos durante o tratamento, 

nomeadamente às 2-3 semanas, 4-6 semanas, aos 3, 6, 8, 10 meses e após 1 ano, estão 

descritos na tabela 13, em anexo. Os valores de tT4 variaram ao longo do tempo, mesmo após 

o alcance do eutiroidismo, nos vários casos clínicos ocorreram aumentos acima dos valores de 

referência, muitas vezes devido a fatores como a falha na administração da medicação ou 

pouca cooperação da parte do animal, do tutor, ou de ambos. 

Para além da tT4, a bibliografia aconselha monitorizar outros aspetos, (para além do 

exame físico, peso e condição corporal), os parâmetros bioquímicos renais e a pressão arterial. 

O hemograma, perfil hepático e análise de urina são opcionais, podendo ser feitos consoante a 
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reação ao tratamento escolhido. A função renal, dado que pode ser afetada ou agravada no 

decorrer do tratamento, tem importância como fator a monitorizar (Daminet et al., 2014; 

Trepanier, 2006). 

Nem todos os gatos em estudo, assim como acontece com a medição tT4, apresentaram 

controlos regulares e completos (especialmente nos controlos das 2-3 semanas, 4-6 semanas, 

3 meses e 6 meses), apenas os gatos mencionados na tabela seguinte (tabela 5) permitem 

avaliar a variação de parâmetros, como a creatinina, obtida nos controlos ao longo do 

tratamento. 

Tabela 5 – Monitorização da tT4 e creatinina nos vários controlos ao longo do tempo nos vários casos clínicos. 

Legenda: SD – sem dados. 

(v.r. tT4: 0,8-4,7 µg/dL, creatinina v.r. 0,5-1,9 mg/dL) 

G
at

o
  

 

Medição 

 

Diagnóstico 
tT4 (µg/dL) 

creatinina 

(mg/dL) 

Controlo após 

2-3 

sem. 
(µg/dL) 

4-6 sem. 

(µg/dL) 
3 meses 
(µg/dL) 

6 meses 
(µg/dL) 

8 meses 
(µg/dL) 

10 

meses 
(µg/dL) 

1 ano 
(µg/dL) 

1 
tT4 6,5 7,7 

0,6 

(7 sem.) 
0,9 2,2 1,9 7,4 2,4 

Creatinina 1,2 2,13 2,27 1,97 1,5 1,3 SD 1,3 

5 
tT4 10,6 SD SD SD 6,38 1,5 6,38 1,3 

Creatinina 1,4 SD SD SD 1,8 1,87 1,9 2,1 

7 
tT4 12,1 2,0 SD 11,3 12,1 2,41 SD SD 

Creatinina 0,6 0,66 SD 0,43 SD 1,15 SD SD 

8 
tT4 22,14 SD 2,88 

(5 sem.) 
9,33 

1,5 
(5 

meses) 
1,1 0,7 1,1 

Creatinina 1,13 SD 1,3 1,55 1,77 2.97 2,8 2,5 

9 
tT4 5,06 SD SD 3,37 0,68 2,4 4,5 1,5 

Creatinina 1,59 SD SD 1,64 2,09 2,02 1,76 2,4 

10 
tT4 5,3 SD 0,8 1,1 0,8 SD SD 1,3 

Creatinina 2,52 SD 3,55 3,8 4,95 SD SD 2,98 

 

Como referido na bibliografia, as várias modalidades terapêuticas, levam a uma 

diminuição da taxa de filtração glomerular e aumento da creatinina sérica. No caso do 

tratamento com metimazol, há um aumento da creatinina após 1 e 3 meses do tratamento 

(DiBartola et al., 1996). Quanto ao tratamento com iodo radioativo, a creatinina tende a 

aumentar no primeiro mês (Adams et al., 1997), aumentando nos meses seguintes até ao 

eutiroidismo, podendo continuar a aumentar mesmo depois deste (Vaske, Schermerhorn e 

Grauer, 2016).   
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Analisando os controlos presentes na tabela 5, a maioria dos gatos demonstrou um 

aumento da creatinina sérica após o início do tratamento, como referido na bibliografia. De 

referir que em dois dos casos houve um aumento da creatinina sérica até ao alcance do 

eutiroidismo (Gato 1 e 7). No caso do Gato 5 a creatinina tendeu sempre a aumentar, embora 

primeiro controlo feito após o diagnóstico e início de tratamento ter sido tardio, após 6 meses. 

O gato 9 e 10 tiveram um aumento da creatinina até aos 6 meses após o início do tratamento, 

havendo diminuição dos valores no(s) controlo(s) seguintes. Por fim o gato 8 apresenta um 

aumento semelhante aos dois gatos referidos anteriormente, havendo um aumento a creatinina 

até aos 10 meses pós-inicio de tratamento e depois começa e diminuir. 

Segundo Williams, Elliott e Syme, 2010, a azotemia após o tratamento com medicação 

anti tiroideia ocorre menos do que em animais cujos tratamentos foram a tiroidectomia e iodo 

radioativo. (Williams, Elliott e Syme, 2010) Com base nos valores da tabela, conclui-se que a 

maioria dos gatos hipertiroideus acabaram por se tornar azotémicos, quer os gatos cujo 

tratamento foi a medicação anti tiroideia, quer um dos gatos que receberam tratamento com 

iodo radioativo (Gato 5).  

O desenvolvimento de azotemia pós-tratamento, ocorreu após 2-3 semanas no caso do 

Gato 1, após 6 meses no caso do gato 9, após 8 meses no Gato 8 e após 10 meses no Gato 5. 

O gato 7 não desenvolveu azotemia, e o Gato 10 já era azotémico previamente ao diagnóstico. 

A azotemia pós-tratamento não afeta o prognóstico, não alterando o tempo de vida dos gatos 

na qual acaba por surgir (Langston e Reine, 2006; Vaske, Schermerhorn e Grauer, 2016; 

Williams et al., 2010; Williams, Elliott e Syme, 2010). 

Os controlos de tT4 feitos antes e depois do tratamento com iodo radioativo 

encontram-se na tabela 6, demonstrando que 3 meses após o tratamento, no caso do Gato 1, 

este atingiu o eutiroidismo e a creatinina sérica mantém-se estável, diminuindo aos 6 meses, 

sempre dentro dos valores de referência. No caso do gato 5, 3 meses após o tratamento, já 

eutiroideu também, apresenta a creatinina aumentada, começando também a decrescer nos 

controlos seguintes (6 meses e 1 ano). Esta situação é também referida na bibliografia: após o 

tratamento com iodo radioativo, a creatinina aumenta até ao eutiroidismo, podendo continuar 

a aumentar mesmo depois do mesmo (Vaske, Schermerhorn e Grauer, 2016).   
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Tabela 6 – Monitorização da tT4 e creatinina nos controlos após tratamento com iodo radioativo. 

(v.r. tT4: 0,8-4,7 µg/dL, creatinina v.r. 0,5-1,9 mg/dL) 

Nota: O tratamento com iodo radioativo do Gato 1 foi feito há menos de 1 ano. 
G

at
o
 

 

Pré e Pós-iodo 

Pré-iodo 
3 meses após 

iodo 

6 meses após 

iodo 

1 ano após 

iodo 

1 
tT4 7,4 2,4 1,5  

Creatinina 1,3 1,3 1,1  

5 
tT4 1,3 1,8 2,3 1,1 

Creatinina 2,1 3,0 2,9 2,88 

 

3.7.Prognóstico 

Dos 13 gatos, 4 acabaram por morrer: o Gato 6 cerca de 4 meses após o diagnóstico e 

início do tratamento (Tiamazol), o Gato 13 após 1 ano e 11 meses, cujo tratamento foi 

Metimazol, o Gato 9 após 2 anos e 1 mês (o tratamento inicial foi o Metimazol, seguido de 

Tiamazol e na fase final, devido aos efeitos adversos estava a ser administrada dieta restrita 

em iodo) e o Gato 5 após 2 anos e 9 meses do diagnóstico de hipertiroidismo (2 anos e 8 

meses após o tratamento com iodo radioativo), como descrito na tabela seguinte. 

Tabela 7 – Tempo de vida após o diagnóstico e início do tratamento nos casos clínicos em estudo. 

 

Gato Idade Tratamento 
Tempo de vida pós diagnóstico e 

início do tratamento 

5 20 (Dieta) Metimazol Iodo radioativo 
2 anos e 9 meses 

(2 anos e 8 meses pós-iodo) 

6 16 Tiamazol 4 meses 

9 17 Metimazol  Tiamazol ( Dieta) 2 anos e 1 mês 

13 20 Metimazol 1 ano e 11 meses 

 

Os três gatos tratados com medicação anti tiroideia (Metimazol e Tiamazol) têm 

tempos de vida diferentes, desde 4 meses a 2 anos, sendo que segundo Milner et al., 2006, 

gatos tratados apenas com Metimazol sobrevivem de cerca de 2 anos, coincidindo com o caso 

do Gato 9. (Milner et al., 2006) Também o mesmo estudo refere que gatos tratados com 

metimazol seguido de iodo radioativo viviam mais do que animais tratados apenas com 

metimazol, o que se confirma dado que o Gato 5 tem o maior tempo de vida dos quatro gatos 

descritos, tendo sido tratado inicialmente com metimazol seguido de iodo radioativo, 

contrastando com os outros três, tratados apenas com medicação anti tiroideia, (à exceção da 
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dieta restrita em iodo, em dois dos casos, da qual não existem estudos a longo prazo). O Gato 

5, como já referido,  apresenta o maior tempo de sobrevivência, cerca de 33 meses (cerca de 2 

anos e 8 meses após iodo), sendo superior ao indicado por vários estudos como o de Peterson 

e Becker, 1995, que refere 24 meses e o de Slater, Geller e Rogers, 2001, que refere 25 meses. 

No entanto, é inferior ao tempo referido por Milner et al., 2006 que refere que gatos tratados 

com metimazol seguido de iodo vive cerca de 5 anos (Milner et al., 2006; Peterson e Becker, 

1995; Slater, Geller e Rogers, 2001). 

Dois dos estudos referidos anteriormente (Peterson e Becker, 1995; Slater, Geller e 

Rogers, 2001), concluem também que a doença renal e as neoplasias afetam o prognóstico, 

diminuindo o tempo de sobrevivência do animal, sendo que os Gatos 5, 6 e 9 eram doentes 

renais crónicos (IRIS 3, 2 e 4, respetivamente) e o Gato 5 apresentava também neoplasias 

(mastocitoma e suspeita de neoplasia intestinal difusa), estão presentes então fatores 

responsáveis pela redução do tempo de vida, ainda que o tempo de vida do Gato 5 tenha sido 

superior ao referido em dois dos estudos anteriores. 

  Segundo Milner et al., 2006, gatos com doença renal prévia ao diagnóstico de 

hipertiroidismo, gatos mais novos e cujo tratamento era apenas farmacológico tendiam a viver 

um menor período de tempo após o tratamento, o que se observa neste estudo, dado que dos 

gatos que acabaram por morrer, o Gato com o menor tempo de vida após o tratamento foi o 

Gato 6, o mais novo dos quatro (16 anos),  tratado com medicação anti tiroideia (Tiamazol) e 

doente renal prévio ao diagnóstico de hipertiroidismo. Os gatos 4 e 10, para além do Gato 6, 

eram também azotémicos prévios ao diagnóstico de hipertiroidismo, sendo considerados IRIS 

2. (Elliott e Watson, 2017)  Os detalhes dos níveis de creatinina e BUN dos três gatos, assim 

como a presença de proteinúria estão na tabela seguinte. 

Tabela 8:  Gatos azotémicos prévios ao diagnóstico de hipertiroidismo, parâmetros para estadiamento 

IRIS. 

NOTA: creatinina IRIS estadio 2: 1,6-2,8 mg/dL 

Gato 
Creatinina 

mg/dL, (v.r. 0.5-1.9) 

BUN 

mg/dL, (v.r. 18-60) 

Proteinúria 

(v.r.>0,4) 
Estadio IRIS 

4 2,19 68,1 Não 2 

6 2,12 70 Sim (UPC 1,4) 2 

10 2.44 81.3 Não 2 

 

Após o tratamento do hipertiroidismo, a diminuição da proteinúria tende a ocorrer nas 

quatro semanas seguintes (Daminet et al., 2014; Williams et al., 2010).  Dos oito gatos que 
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apresentavam proteinúria a quando do diagnóstico, no caso do Gato 3, ocorreu a diminuição 

de 0.96 para 0.75 em 12 semanas.  A existência de proteinúria está, segundo Williams et al., 

2010, associada a um pior prognóstico e menor tempo de sobrevivência. Destes casos, os 

Gatos 5, 6 e 9 tiveram tempos de sobrevivência diferentes, dada a existência de mais fatores 

que influenciam o tempo e qualidade de vida após o início do tratamento (Williams et al., 

2010). 

 

 

4. Limitações do estudo 

 As limitações deste estudo incluem a falta de determinados dados ao nível do 

diagnóstico e dos controlos de tT4 e creatinina, por exemplo, assim como outros parâmetros, 

devido à falta de registo e/ou à não comparência dos tutores responsáveis pelos seus animais 

aos controlos previamente marcados, sendo feitos posteriormente, noutras datas, não sendo 

possível respeitar um padrão de controlo (2-3semanas, 4-6 semanas, 3 meses, 6 meses). 

Noutras situações, a alteração prévia das datas também não permitiu o cumprimento desse 

padrão. Outras limitações foram o facto de muitos tutores não cumprirem o plano de 

tratamento, levando à não obtenção dos resultados pretendidos. Também o óbito de vários 

animais, alguns tendo sido eutanasiados, não permitiu a comparação de certos fatores no 

mesmo período de tempo de outros casos clínicos.  

 Outro entrave neste estudo foi a recolha de dados que nem sempre estavam acessíveis 

na sua totalidade, principalmente parâmetros analíticos de controlo ao longo do tempo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



59 
 

5. Conclusões 

 O hipertiroidismo felino é uma doença multissistémica com repercussões a vários 

níveis vitais do organismo. A existência de sinais inespecíficos como a perda de peso ou 

vómitos dificultam em muito o diagnóstico, dada a variedade de diagnósticos diferenciais 

possíveis em que estes sinais se enquadram. Daí que muitos gatos hipertiroideus passem 

despercebidos tendo esta condição. É, por isso, muito importante, o alerta e 

consciencialização do médico veterinário, para que, perante um gato geriátrico, ainda que com 

sinais clínicos inespecíficos, o hipertiroidismo seja uma opção a considerar e que a medição 

da tT4 faça parte do check-up geriátrico ou da procura de uma causa para a sintomatologia 

apresentada. O exame físico pode dar também mais informações, em algo mais concreto, 

nomeadamente a palpação da tiróide.  

 Após o diagnóstico, a escolha da opção terapêutica deve ser adaptada ao animal e 

tutor, sendo que a escolha inicial de medicação anti tiroideia como o Metimazol e o Tiamazol 

é a prática mais comum, dependendo sempre da cooperação do tutor em administrar 

diariamente a medicação na dose correta, assim como a disponibilidade para controlos 

regulares a fim de avaliar se se alcançou e/ou estabilizou o eutiroidismo, ajustando a dose ou 

alterando o tratamento. A dieta restrita em iodo é outra opção, no entanto não é muito efetiva 

devido a fatores externos como a existência de outros animais em casa ou outras fontes de 

alimentação que não a mesma, não havendo a exclusividade alimentar necessária. 

O iodo radioativo é a opção terapêutica mais efetiva, resolvendo o problema a longo 

prazo, assim como a tiroidectomia, sendo que não necessita de procedimentos cirúrgicos e 

anestésicos. No entanto, a questão financeira e logística podem ser um entrave a esta opção, 

uma vez que para além do elevado custo inicial (que acaba por compensar relativamente ao 

custo a longo prazo da medicação), na Península Ibérica, existem atualmente apenas dois 

locais onde pode ser feito o tratamento com iodo radioativo, e localizam-se em Espanha. Ou 

seja, para um tutor residente em Portugal, e sem disponibilidade financeira ou logística, este 

tratamento não é viável, tendo de optar por outras alternativas. 

A monitorização após o início do tratamento é também de grande importância e é mais 

um fator que depende da cooperação entre o animal, o tutor e o médico veterinário, que é sem 

dúvida o ponto chave para o sucesso terapêutico. Para além disso, um diagnóstico precoce 

permite atuar o mais cedo possível para que assim se cumpra o maior objetivo que é aumentar 

e prolongar a qualidade de vida do animal. 
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IV. Anexos 
Tabela 9: Descrição dos sinais clínicos, exame físico e alterações analíticas dos vários casos 

clínicos. 
 

G
a

to
 

Sinais 

Clínicos 
Exame físico 

Alterações Analíticas  

(hemograma, perfis bioquímicos, 

análise de urina, UPC) 

Confirmação 

 Diagnóstico de 

Hipertiroidismo 

 

 

 

1 

 

Vómitos, 

Polifagia,  

cansaço e 

↓agilidade;  

 

Peso: 7.750Kg, CC 

6.5/9, 

Auscultação N, 

FC N, 

PAS 160, 

Tiróide palpável 

 SDMA borderline (14 µg/dL, v.r. 0-14) 

Medição tT4 

tT4: 6.5 µg/dL 
(v.r. 0.8-4.7 µg/dL) 

 

 

 

2 

 

Perda de Peso, 

vómito, 

diarreia, 

PD/PU 

Peso: 3.400Kg, CC 

3/9 

FC >200, 

Sopro cardíaco II/VI, 

PAS 180, 

Tiróide palpável 

 Leucopenia (4.53/µL, v.r. 5.5-18) 

 Linfopenia (0.65/µL, v.r. 0.92-6.88) 

 Eosinopenia (0.05/µL, v.r. 0.17-1.57) 

 ↑ALT (308 UI/L, v.r. 12-130) 

 ↑ALP (205 UI/L, v.r. 0-110) 

 UPC: 0.91 (>0,4 proteinúria) 

Medição tT4 

tT4: >20 µg/dL 
(v.r. 0.8-4.7 µg/dL) 

 

 

 

 

3 
 

 

Perda de Peso, 

vocalizações 

Peso: 4.300Kg, CC 

6/9 

FC>200 

Sopro II/VI 

taquipneia 

 ↑ALT (172 UI/L, v.r. 12-130) 

 ↑BUN (53 UI/L, v.r. 16-36) 

 Hiperfosfatemia (6.78 mg/dL, vr.r 2.8-6.5) 

 UPC: 0.96 (>0,4 proteinúria) 

 (creatinina N, 1.6 (v.r. 0.9-2.3 mg/dL) 

Medição tT4 

tT4: 9.3 µg/dL 
(v.r. 0.8-4.7 µg/dL) 

 

 

 

4 
 

 

Vómito, 

PD/PU 

 

Peso: 4Kg, CC 4/9 

FC 200, 

PAS 140, Som a 

galope 

 

↑ALT (679 UI/L, v.r. 12-130) 

 

Medição tT4 

tT4: 9.9 µg/dL 
(v.r. 0.8-4.7 µg/dL) 

 

5 

PD/PU, 

Check-up 

geriátrico 

Peso: 4.500Kg 

CC 6/9 

FC N 

 ↑ALP (267 UI/L, v.r. 0-180) 

 UPC: 0.49 (>0,4 proteinúria) 

Medição tT4 

tT4: 10.60 µg/dL 
(v.r. 0.8-4.7 µg/dL) 

 

 

 

6 
 

Perda de Peso, 

vómito, 

↓apetite, 

menos 

agilidade, 

tosse 

Peso: 4.255Kg, CC 

5/9 

Mucosas pálidas 

FC 200, 

Sopro II/VI 

PAS 190, 

Atrofia muscular 

 Linfopenia (0.88/µL, v.r. 0.92-6.88) 

 creatinina 2.4 (v.r. 0.9-2.3 mg/dL) 

 Urina 1.020 

 I Proteinúria (tira de urina) 

 UPC: 1.4 (>0,4 proteinúria) 

Medição tT4 

tT4: 10.5 µg/dL 
(v.r. 0.8-4.7 µg/dL) 

 

 

 

 

7 

Perda de peso, 

Vómitos, 

PD/PU  

 

Peso:5.00kg, CC 3/9, 

Sopro II/VI 

FC 200, 

Respiração ofegante, 

Atrofia muscular 

(músculos da face) 

 ↑ALT (313 UI/L, v.r. 12-130) 

 ↑ALP (143 UI/L, v.r. 14-111) 

 ↓creatinina (0.6, v.r. 0.9-2.3 mg/dL) 

  UPC: 1.11 (>0,4 proteinúria) 

 

 

Medição tT4 

tT4: 12.1 µg/dL 
(v.r. 0.8-4.7 µg/dL) 

 

 

 

 

8 

Perda de peso, 

PD/PU, 

Apetite 

caprichoso 

Peso:5Kg, CC 3/9, 

Tiróide palpável 

(0.5cm, assimétrica, 

lobo esq. maior) 

 ↑creatinina (3.3, v.r. 0.9-2.3 mg/dL) 

 ↑BUN (41 UI/L, v.r. 16-36) 

  UPC: 1.2 (>0,4 proteinúria) 

 

Medição tT4 

tT4: 22.14 µg/dL 
(v.r. 0.8-4.7 µg/dL) 

 

 

 

 

9 

 

Vómito, 

Diarreia 

Peso: 3.850Kg, CC 

3/9, 

PAS 140 

Sopro II/VI 

Tiróide palpável 

(0.5cm, bilateral 

simétrica) 

 ↑creatinina (2.5, v.r. 0.9-2.3 mg/dL) 

 ↑BUN (71.8 UI/L, v.r. 18-60) 

 UPC: 0.47 (>0,4 proteinúria) 

 Hipercalcemia (1.44mm/L (v.r. 1.13-

1.38 mmol/L) 

Medição tT4 

tT4: 5.06 µg/dL 
(v.r. 0.8-4.7 µg/dL) 

 

 Perda de peso, Peso: 3.200Kg, CC  ↑creatinina (3.55, v.r. 0.9-2.3 mg/dL) Medição tT4 
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10 

dispneia, 

PD/PU 

3/9, 

Sopro III/IV, 

PAS 190 

Tiróide palpável 

bilateral simétrica 

 ↑BUN (83.8 UI/L, v.r. 18-60) 

  UPC: 1.2 (>0,4 proteinúria) 

tT4: 5.3 µg/dL 
(v.r. 0.8-4.7 µg/dL) 

 

11 
Perda de peso, 

Polifagia 

Peso: 3.300Kg, CC 

3/9 

(Perdeu 3 kg nos 

últimos 2 anos) 

 ↑ALT (365 UI/L, v.r. <105) 

 ↑ALP (188 UI/L, v.r. <123) 

 

Medição tT4 

tT4: 15 µg/dL (v.r. 

0.8-4.7 µg/dL) 
 

12 

Perda de peso, 

Polifagia, 

vómitos, 

hiperativa 

Peso: 4.100Kg, CC 

4/9 

 ↑ALT (242 UI/L, v.r. <105) 

 

Medição tT4 

tT4: 9.98 µg/dL 
(v.r. 0.8-4.7 µg/dL) 

13 
Vómito, 

Dispneia 

Peso: 4.200Kg, CC 

4/9 

 ↑ALT (337 UI/L, v.r. <105) 

 

Medição tT4 

tT4: 13.8 µg/dL 
(v.r. 0.8-4.7 µg/dL) 

 

 

 

Tabela 10:  Descrição das várias opções terapêuticas e alteração destas até ao alcance do 

eutiroidismo nos vários casos clínicos. 

 

G
a
to

 

 

Opção terapêutica escolhida 

Nº de 

ajustes/  

alterações 

até ao  

eutiroidism

o 

Nº de 

semanas/meses 

até alcançar o 

eutiroidismo 

Observações 

1 

Tiamazol (Apelka®) 5mg/ml 0,5 ml 

BID Tiamazol (Apelka®) 5mg/ml 0,25 

ml BID  Iodo Radioativo  

0 

7 sem após 

Tiamazol. 

4 sem. Após 

Iodo 

Hipotiroidism

o iatrogénico 

2 
Dieta y/d Hills®   Tiamazol (Apelka®) 

2,5mg 0,5 ml BID 
  

Não alcançou 

o eutiroidismo. 

 

3 
 

Metimazol PO (Felimazole®) 2,5 mg ½ 

cp. BID   5mg 1 cp. SID  Metimazol 

gel transdérmico 2,5 mg 1 aplicação BID 

 Tiamazol (Apelka®) 5mg/ml 0,5 ml  

0,75ml BID 

3 15 meses   

4 
Tiamazol (Apelka®) 2,5mg 0,5 ml BID 

 0,25ml BID 
1 3 meses  

5 
 

Dieta y/d Hills® 
 Metimazol PO 

(Felimazole®) 2,5 mg ½ cp. BID   

Metimazol gel transdérmico  Iodo 

Radioativo 
 

3 

8 meses após 

início do 

tratamento.  

 8 sem. Após 

Iodo 

Só alcançou o 

eutiroidismo 

inicial, após a 

mudança para 

metimazol 

transdérmico 

6 
Tiamazol (Apelka®) 2,5mg 0,5 ml BID 

 0.25ml BID 
1 7 sem.  

7 

Tiamazol (Apelka®) 2,5mg/ml 0,5 ml 

BID  dieta y/d Hills®
 Tiamazol 

(Apelka®) 2,5mg/ml 0,5 ml BID 

 

1 3 semanas 

Alcançou o 

eutiroidismo 

com a dieta 

y/d 
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8 

Tiamazol (Apelka®) 1.75mg  Tiamazol 

(Apelka®) 2,5mg/ml 0,5 ml BID 

 

0 5 semanas  

9 

Metimazol PO (Felimazole®) 2.5 mg 1 

cp. SID   Metimazol PO (Felimazole®) 

2,5 mg ½ cp. SID  Tiamazol (Apelka®) 

2,5mg/ml 0,5 ml de manhã e 1,25mg 

(0,25ml) à noite  Dieta y/d Hills® 

0 3 meses  

10 

Dieta y/d Hills® 
 Metimazol PO 

(Felimazole®) 2,5 mg 1 cp. SID   

Tiamazol (Apelka®) 0,25ml SID 

1 4 semanas  

11 

Metimazol PO (Felimazole®) 2,5 mg 1 

cp. BID   2,5mg SID, 2,5mg BID dias 

alternados  2,5mg BID - 5mg 1 cp 

SID 

  
Não alcançou 

o eutiroidismo. 

12 

Metimazol PO (Felimazole®) 2,5 mg 1 

cp. BID   

 

0 4 semanas  

13 

Metimazol PO (Felimazole®) 2,5 mg 1 

cp. BID   2,5mg 1cp SID  2,5mg ½ 

cp SID  2,5mg ½ cp SID dia sim, dia 

não 

0 4 semanas  

 

 

Tabela 11:  Efeitos adversos da medicação anti tiroideia nos vários casos clínicos. 

G
a
to

 

Idade Efeitos adversos Metimazol/Tiamazol Observações 

2 15 Vómitos, Anorexia 

Também 

apresentou 

anorexia e vómitos, 

como reação à 

dieta restrita em 

iodo. 

3 20 Anorexia, vómitos, diarreia, inflamação da pele  

5 20 Anorexia, vómitos  

7 15 
Escoriações e alopécia faciais, prurido nas extremidades 

dos membros anteriores 
 

9 17 

Suspeita neuropatia (Miastenia gravis) por reação ao 

tratamento com metimazol: AChR-Ab 8 (Título de 

anticorpos Recetores Acetilcolina): 0.01 nmol/L (v.r. 

<0.3) (Bell, Mansfield e James, 2012) 

 

11 19 Vómitos  
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Tabela 12:  Comorbidades que foram surgindo nos vários gatos hipertiroideus. 

Gato Comorbidades 

2 Hipertensão 

3 
Hipertensão e IRC IRIS 1 (Elliott e Watson, 2017) (creatinina 1.6mg/dL, proteinúria, 

hipertenso); Pancreatite, (fPLI: 10,3 µg/L, v.r.>5,4 - pancreatite); Gengivite 

4 IRIS 1 (Elliott e Watson, 2017) (creatinina 2.19 mg/dL) 

5 

Diabetes Mellitus, IRC IRIS 3 (SDMA: 24, v.r. 0-14 µg/dL; ↑creatinina 3,0, v.r. 0,9-2,3 

mg/d; BUN 147 mg/dL, v.r. 34-73 mg/dL; proteinúria),(Elliott e Watson, 2017) 

Mastocitoma, suspeita de neoplasia intestinal difusa (linfoma). 

 

 

Figura 3: Imagem ecográfica: 

Aumento da espessura da camada 

muscular do intestino. 
(Fonte: Hospital ARS Veterinaria) 

 

 

 

 

 

 

6 
Surdez, Artroses crónicas, IRC IRIS 2 (creatinina 2,4 mg/dL, proteinúria) (Elliott e Watson, 

2017);  

7 

Hipertensão (Lesões no FO compatíveis com hipertensão-exsudado, extravasão 

perivascular), Diabetes Mellitus; IRC IRIS 1 (Elliott e Watson, 2017) (creatinina 1,2mg/dL, 

proteinúria, hipertenso) 

8 

IRC IRIS 3 (↑creatinina 4,21, v.r. 0,9-2,3 mg/dL; BUN 127 mg/dL v.r. 18-60 mg/dL, 

proteinúria) (Elliott e Watson, 2017); Urolitíase vesical e pólipo vesical cranial compatível 

com Carcinoma urotelial infiltrativo de alto grau (CCT), colangiohepatite 

Figura 4: Imagem ecográfica: Urolitíase.                      Figura 5: Imagem ecográfica: Pólipo vesical 
(Fonte: Hospital ARS Veterinaria)                                                      (Fonte: Hospital ARS Veterinaria)                                  

9 
Hipertensão (Lesões no FO compatíveis com hipertensão); Agenesia do rim esquerdo, 

triadite; IRC IRIS 4 (creatinina 5,75 mg/dL, SDMA 24, proteinúria 0,87 UPC, hipertenso) 

10 
Hipertensão, Gengivite, IRC IRIS 3 (Elliott e Watson, 2017) (creatinina 3,55 mg/dL, 

proteinúria) 
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Tabela 13 – Monitorização da tT4 nos vários controlos ao longo do tempo nos vários casos clínicos. 

Legenda: SD – sem dados, D: valor de tT4 ao diagnóstico. 

(v.r. tT4: 0,8-4,7 µg/dL) 

G
at

o
  

D. 
(µg/dL) 

Controlo após   

Eutiroidismo 
(µg/dL) 2-3 sem. 

(µg/dL) 
4-6 sem. 

(µg/dL) 
3 meses 
(µg/dL) 

6 meses 
(µg/dL) 

8 meses 
(µg/dL) 

10 meses 

(µg/dL) 
1 ano 

(µg/dL) 

1 6,5 7,7 
0,6 (7 

sem.) 
0,9 2,2 1,9 7,4 1,5 

Após 7 sem. 

(0.6) 

2 20 15,3 SD SD SD SD SD SD 
Não alcançou o 

eutiroidismo. 

3 9,3 8,8 SD SD 5,6 SD SD 14 
Após 15 meses 

(2.7) 

4 9,9 14 SD 1,5 SD SD SD SD 
Após 3 meses 

(1.5) 

5 10,6 SD SD SD 6,38 1,5 6,38 1,3 

8 meses após 

metimazol 

(1.5);   

8 sem. após 

iodo (1.8) 

6 10,5 SD 6,5 SD SD SD SD SD 
Após 7 sem. 

(4.4) 

7 12,1 

5,2 (2 

sem.) 

2,0 (3 

sem.) 

SD 11,3 12,1 2,41 SD SD 
Após 3 sem. 

(2.0) 

8 22,14 SD  2,88  
(5 sem.) 

9,33 1,5 
(5 meses) 

1,1 0,7 1,1 
Após 5 sem. 

(2.88) 

9 5,06 SD SD 3,37 0,68 2,4 4,5 1,5 
Após 3 meses 

(3.37) 

10 5,3 SD 0,8 1,1 0,8 SD SD 1,3 
Após 4 sem. 

(0.8) 

11 15 SD 9,4 5,8 5 SD SD 7,68 
Não alcançou o 

eutiroidismo. 

12 9,98 SD 4,6 SD SD SD SD SD 
Após 4 sem. 

(4.6) 

13 13,8 SD 3,4 <0.5 <0.5 SD SD SD 
Após 8 sem. 

(<0.5) 

 

 


