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Introdução

O hipertireoidismo é a enfermidade hormonal mais 
encontrada em felinos. Trata-se de um quadro clínico 
resultante da excessiva produção e secreção de tiroxina
(T4) e triiodotironina (T3), pela glândula tireóide. Em 
conseqüência disso, o metabolismo passa a funcionar 
de forma acelerada o que pode levar ao mau
funcionamento de diversos órgãos [1,2].

Os hormônios tireoidianos, quando em excesso,
afetam os sistemas músculo-esquelético,
cardiovascular, gastrointestinal, hepático, urinário,
nervoso e a área comportamental do animal. As 
complicações mais comuns são espessamento do 
músculo cardíaco, aumento da pressão arterial,
alterações no funcionamento renal e problemas 
intestinais [2].

Geralmente, gatos que desenvolvem esta 
enfermidade apresentam nódulos benignos na glândula 
tireóide, que causam a hiperfunção, sendo mais raros os 
casos de tumores malignos como causadores da 
hiperfunção glandular [1]. A alteração ocorre em gatos 
entre quatro e 22 anos, sendo que 95% dos felinos 
acometidos têm mais de 10 anos de idade [1]. No 
entanto, já existe relato dessa endocrinopatia em filhote 
de oito meses [3].

A patogenia dessa doença ainda não está bem 
definida, entretanto, pressupõe-se que fatores 
circulatórios (imunoglobulinas), nutricionais (iodo na 
dieta) e ambientais (toxinas bociogênicas) possam 
influenciar em sua patogênese, pois em 70% dos casos 
há um aumento bilateral da glândula tireóide apesar de 
não haver conexão entre os dois lobos tireoidianos [4].      

A maioria dos sinais clínicos ocorre devido a uma 
taxa metabólica basal acelerada, com aumento do 
consumo de oxigênio pelos tecidos, e elevada 
sensibilidade às catecolaminas, pelo aumento do 
número e da afinidade aos receptores beta-adrenérgicos 
na superfície celular [5].

A apresentação clínica clássica inclui taquicardia,
hiperatividade, emaciação progressiva, polifagia, diarréia, 
emese, poliúria e polidipsia [6].

A perda de peso é secundária ao aumento do 
metabolismo basal, que requer maior demanda calórica e 
acarreta uma ingestão maior de alimentos, levando à 
polifagia [1,5]. O aumento da freqüência de defecação e a 
diarréia são secundários à hipermotilidade intestinal, à 
polifagia e à má absorção, sendo geralmente acompanhados 
[7].

O hipertireoidismo aumenta a taxa de filtração 
glomerular, podendo ocorrer poliúria e polidipsia que 
mascaram uma insuficiência renal crônica (IRC) 
concomitante [8].

O diagnóstico é normalmente realizado usando-se a 
combinação de sinais clínicos, palpação da tireóide, testes 
laboratoriais ou de imagem [9].

A alteração hematológica mais freqüente é a eritrocitose.
Essa alteração é ocasionada pelo elevado consumo de 
oxigênio e pelo estímulo B-adrenérgico sobre a medula 
óssea, elevando a eritropoese [10].

Há também aumento da atividade das enzimas hepáticas
(alanina-amino transferase, fosfatase alcalina e gama-
glutamil transferase), que retornam para os valores de 
referência após o tratamento. Tal aumento ocorre 
provavelmente em decorrência da má nutrição, da 
insuficiência cardíaca congestiva, da anóxia hepática e do 
efeito tóxico direto dos hormônios tireoidianos no fígado
[10].

Frequentemente se evidencia azotemia e hiperfosfatemia 
nesses pacientes. Acredita-se que o aumento da pressão do 
capilar glomerular e da proteinúria em gatos com 
hipertireoidismo possa contribuir para a progressão da 
doença renal [8].

A mensuração de T4 total comumente é a mais utilizada 
para confirmar o diagnóstico de hipertireoidismo. Quando 
o seu valor está aumentado, o resultado é extremamente 
específico para o diagnóstico da enfermidade [9].



Existem três opções de tratamento: uso de iodo 
radiotivo, fármacos antitireoidianos e o procedimento 
cirúrgico [11].

A terapia deve ser individualizada, levando em conta 
vários fatores, tais como idade, severidade da 
tireotoxicose, presença de doença concomitante,
potenciais complicações, custo e aceitação do 
tratamento pelo propietário [10].

O presente relato objetivou demonstrar as alterações 
clínicas e laboratoriais de um felino com 
hipertireoidismo.

Material e Métodos

Foi atendido no Centro Veterinário de Casa Forte,
um felino, SRD, com 11 anos de idade, apresentando,
polidipsia e poliúria, emagrecimento progressivo e 
diarréia.

Ao exame clínico verificou-se temperatura retal de 
38,2oC, mucosas normocoradas, taquicardia (240bpm) 
e taquipnéia (90mrpm). Não apresentava aumento de 
volume na região correspondente à tireóide.
Suspeitando-se de hipertireoidismo, foram solicitados 
exames complementares que constaram de hemograma,
perfil bioquímico, e mensuração de T4 total.

Resultados e Discussões

O animal apresentou os sintomas da doença aos 11 
anos e estes foram semelhantes àqueles relatados na 
literatura consultada (BIRCHARD,S.J) [6]. Muitas 
vezes sintomas como emagrecimento podem retardar a 
procura por atendimento veterinário por parte dos 
proprietários, visto que um animal idoso e magro que 
se alimenta muito bem é muitas vezes considerado 
saudável.

Os resultados obtidos no hemograma podem ser 
observados na Tabela 1, os das análises bioquímicas na 
Tabela 2 e a mensuração de T4 total, na Tabela 3.
    Houve aumento do hematócrito. Essa alteração é 
ocasionada pelo elevado consumo de oxigênio e pelo 
estímulo B-adrenérgico sobre a medula óssea, elevando 
a eritropoese, sem outras alterações (MOONEY, C.T. )
[10].

A alteração bioquímica mais comumente descrita no 
hipertireoidismo felino tem sido o aumento das 
atividades séricas das enzimas ALT, AST, FA, GGT
(TREPANIER, L.A.) [11]. No animal do presente 
relato, todas essas enzimas estavam acima das 
concentrações de referência (MOONEY, C.T.) [10]. Os 

valores de creatinina e uréia não apresentaram alterações, 
portanto dentro dos padrões fisiológicos para a espécie.

O paciente teve seu diagnóstico confirmado através da 
mensuração de T4 total, que estava aumentada. 

A terapêutica adotada foi a administração de 5mg de 
metimazol a cada 12 horas. Quinze dias depois de iniciada 
a terapia, o animal demonstrou remissão completa dos 
sintomas.   

Esse trabalho sugere aos colegas Médicos Veterinários 
que ao suspeitarem de hipertireoidismo, o paciente deve ser 
submetido a exames específicos, como os que foram 
citados neste relato, e após a confirmação, o mesmo deve 
ser corretamente tratado e monitorado. Dessa forma, deverá 
ocorrer remissão dos sinais clínicos, além de melhora na 
qualidade de vida e longevidade do paciente.
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TABELA 1: Hemograma do animal em questão e valores de referência (Laboratório do 

                      Instituto de Especialidades Veterinárias - IEV)

           Resultado                      Referência
Hemácias (x106/mm3) 8,4 5,0 -8,5
Hemoglobina (g%) 15,2 8,0-16
Hematócrito (%) 52 24-45
Metarrubrícitos (%) - -
VCM (fl) 45,4 37-49
CHCM (%) 33,2 30-36
Leucócitos  (/mm3) 15.500 5500-17500

Valor 
relativo

Referência(%) Valor 
absoluto

Referência(/mm3)

N. bastonetes 3 0-4 250 0-299
N. Segmentados 71 60-77 11500 2500-12500
Linfócitos 12 10-30 6300 1400-7000
Plaquetas (/mm3) 185000 175000-500000

TABELA 2: Bioquímica Sérica do animal em questão e valores de referência (Laboratório do Instituto                     
de Especialidades Veterinárias -IEV)

    
Parâmetros       Resultado       Referência

URÉIA mg/dl              15           10-56

CREATININA mg/dl              1,2          0,8-1,8

ALT U/l               89          60-83

AST U/l                      50           8-46

FA U/l              83          15-80

GGT U/l              15             1-10

TABELA 3: Mensuração de T4 total do animal em questão e valores de referência (Laboratório do 

Instituto de Especialidades Veterinárias - IEV)

                                                      

Hormônios Tireoidianos            Valor Referência*

T4 total µg/dl 15,4 0,9-4,0


