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com insuficiência renal em estágio avançado submetido a
cirurgia eletiva deve receber solução de glicose parenteral
durante à noite quando em jejum.

Urgências em Tiróide

Orsine Valente
Alvaro Nagib Atallah

Coma mixedematoso
/

E emergência médica causada pela grave deficiência de
hormônios tiroidianos. Felizmente, é apresentação rara do

hipotiroidismo, provavelmente devido ao diagnóstico precoce. A
taxa de mortalidade está entre 30 a 40%.

Causas e fatores precipitantes

As causas do coma mixedernatoso incluem todas as do
hipotiroidismo. A apresentação mais comum, entretanto, é vista
em pacientes com tiroidectomia total prévia ou pacientes que foram
submetidos à terapêutica com iodo radioativo para o tratamento
de hipertiroidismo e descontinuaram o tratamento com hormônio
tiroidiano. A maioria dos pacientes em coma mixedematoso
apresenta tiróide pequena ou ausente. No entanto, também é
possível que as formas de hipertiroidismo com bócio, tais como
tiroidite de Hashimoto e bócio multinodular sejam causas de coma
mixedematoso.

Os fatores precipitantes mais importantes são infecções,
doenças respiratórias, insuficiência cardíaca congestiva,
administração de sedativos e narcóticos e frio intenso. Todas estas
condições podem induzir à depressão do centro respiratório, à
depressão da consciência, ao estupor e ao coma.

Apresentação clínica

Além dos sinais e sintomas de hipotiroidismo, o que chama
a atenção no coma mixedematoso é a alteração do estado mental e
a hipotermia, mas a hipoventiJação, a hipotensão, a bradicardia, a
hiponatrernia, a hipoglicemia e o edema não depressível também
estão presentes. Entretanto, o diagnóstico é eventualmente
retardado na prática, desde que os pacientes podem apresentar-se
com achados não usuais como cardiomiopatia, megacólon ou crises
convulsivas. O diagnóstico é fortemente determinado pela duração
do coma e precocidade no inicio do tratamento (Tabela 1).

TABELA 1 - Sinais clínicos mais importantes do coma
mixedematoso

1. Distúrbios da função cerebral
2. Hipoterrnia
3. Hipoventilação e acidose respiratória
4. Hipoglicemia
5. Hiponatremia
6. Bradicardia
7. Hipotensão

Diagnóstico "O

Os sinais e sintomas clínicos mais importantes são hípoterrnía,
hipoventilação.e distúrbio da função cerebral como letargia, estupor
e coma. I

No diagnóstico laboratorial (Tabela 2) a confirmação do
hipotiroidismo é feita pelo encontro de T. livre diminuído e TSH
elevado. No entanto, os resultados desses exames não estarão
prontos para o tratamento de emergência, sendo necessário o
emprego de dados laboratoriais menos específicos que apoiem a
impressão clínica de hipotiroidismo. Os mais importantes são:

1. Gasometria arterial: observa-se aumento da PaC02 e
diminuição da Pa02 caracterizando acidose respiratória
com hipóxia.

2. Os níveis de glicosc encontram-se freqüentementc
diminuídos.

3. Os níveis do sódio sérico se encontram abaixo do normal,
e o potássio sérico também pode estar baixo, devido ao
fenômeno da diluição.

4. O hemograma poderá mostrar alterações inespecíficas, a
anemia em geral é normocítica normocrômica, mas
também poderá ser microcítica sugerindo a presença de
sangramento, ou macrocítica sugerindo a presença de
anemia perniciosa, a qual é achado comum em pacientes
com doença tiroidiana auto-imune. Por outro lado, a
ausência de febre ouleucocitose nào exclui infecção, desde
que a resposta imune é deficiente no hipotiroidismo. Às
vezes, leucocitose é observada somente após terapêutica
com hormônio tiroidiano.

5. Os níveis de CPK e DHL estão frequentemente elevados
devido à diminuição de depuração metabólica no
hipotiroidismo. O nível de CPK pode alcançar valor muito
alto em pacientes com miopatia do hipotiroidismo. A
membrana basal torna-se mais porosa no hipotiroidismo
grave, permitindo a saída de proteína mais facilmente. Os
níveis protéicos no líquor, na pleura e no peritônio podem
alcançar níveis de exsudato sem qualquer evidência de
infecção. Este derrame usualmente desaparece após terapia
com horrnônio tiroidiano. A natureza benigna do derrame
é diferenciada da infecção pela ausência de grande número
de leucócitos.

6. O eletrocardiograma mostrará bradicardia sinusal,
complexos de baixa voltagem e alterações difusas da onda
T

7. O Raio- X de tórax pode mostrar a presença de derrame
pleural ou pericárdico, que é observado com freq üéncia
em pacientes portadores de mixedcrna.

TABELA 2 - Diagnóstico laboratorial do coma
mixedematoso

T4 livre
TSH
Cortisol
Gasometria
Glicemia
Na+ K
Hemograma
Urina tipo I

CPK
Colesterol
Creatinina
Hemoculrura
Cultura de urina
Rx tórax
ECG
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, Patogênese ',.'1

A insuficiência respiratória levando à hipóxia e a hipercapnia
nos pacientes com mixedema avançado sugere problemás em todos
os níveis do sistema respiratório, .incluindo possível obstrução das
vias aéreas, fraqueza dos músculos intercostais ediafragrnáticos e
insensibilidade dos centros respiratórios à hipóxia e hipercapnia .

A hiponatrernia pode ser atribuida à secreção inapropriada do
hormônio antidiurético, diminuição da depuração de água livre pelo
rim, devido a redução na filtração glomerular e a hiperlipernia que é
achado comum e pode causar valores artificialmente baixos de sódio
no plasma. A hiponatremia está presente em aproximadamente
metade dos pacientes com coma mixedematoso.

A hipoglicemia pode ser explicada pela diminuição do
antagonismo periférico à insulina, pela diminuição da
neoglicogênese causada pela insuficiência adrenal latente ou
manifesta e também, pela menor ingestão alimentar. A hipoglicemia
associada à bradicardia é bastante sugestiva de hipotiroidismo.

A hipotermia está presente em muitos pacientes com coma
mixedematoso e é devida a diminuição da termogênese que
acompanha a diminuição do metabolismo. A baixa temperatura
corporal pode não ser reconhecida inicialmente, se for utilizado
termômetro clínico comum, pois a temperatura mais baixa que
pode ser registrada é de 35°C. Assim, torna-se necessário o uso de
termômetros de laboratório, a fim de se averiguar a temperatura
correta.

As anormalidades cardiovasculares no hipotiroidismo de
longa duração podem levar à hipertensão diastólica devido a
aumentada resistência vascular sistêmica e a redução no volume
sangüíneo. Entretanto, o coma mixedematoso é associado com
bradicardia, contratilidade miocárdica diminuída, baixo débito
cardíaco, e às vezes, hipotensão. Todas as anormalidades cardíacas
são reversíveis com terapia pelo hormônio tiroidi~~.

Tratamento (Tabela 3)

1. Assistência ventilatória - O desenvolvimento da
insuficiência respiratória pode ser insidioso. Nestes casos
pode-se fazer uso de oxigênio através de máscara facial.
Se a insuficiência respiratória é aguda devemos proceder
à entubação endotraqueal e a ventilação mecânica. Análise
da gasometria após 1 hora deve ser feita para adequar a
ventilação respiratória.

TABELA 3 - Manuseio terapêutico do coma mixedexPatoso

Entubação endotraqueal e ventilação mecânica se
indicado
Tiroxina 200 a 400 mg IV seguido por doses diárias de
50 a 100 mg
Tiroxina VO (Dose IV + 0,75) quando o paciente puder
tolerar medicação via oral
Hidrocortisona - 100 rng IV 8/8 horas
Expansor de volume para tratar a hipotensão se
necessário
Solução de glicose a 5% em água ou solução salina
Solução salina hipertônica IV se ocorrer hiponatremia
sintomática e/ou Na < 115 mEqjL Infundir na dose
de 0,5 a 1 mEq/litro/hora e não exceder 130 mEq/L
nas primeiras 24 horas
Aquecimento passivo

2. Acesso venoso - Todos os medicamentos devem ser dados
por via intravenosa já que o achado de. hipotensão e íleo
são comuns e dificultam a absorção dos medícamentos
porvia oral.

3. Reposição de hormônios tiroidianos - Há considerável
controvérsia em relação a maneira de reposição do
horrnônio tiroidiano no coma mixedematoso grave. Há
um paradoxo nesta forma de terapia, na qual mixedema
na ausência de coma é tradicionalmente tratado com
pequenas doses quando se inicia o tratamento. No caso
do coma mixedematoso devido a alta taxa de mortalidade,
usam-se altas doses de hormônio tiroidiano mesmo
correndo o risco de grave arritmia.

Há também, diferentes opiniões se é melhor usar T., T3 ou
uma combinação de ambos. O argumento contra o uso de T3
intravenoso é baseado no medo da sua rápida mudança no soro, na
necessidade de múltiplas doses e seu alto custo. Altas concentrações
de T3 durante o tratamento tem sido correlacionadas com
mortalidade

O uso de T. é preferível por algumas razões. Primeiro, a
preparação intravenosa de T. é mais facilmente disponível. Segundo,
a taxa de remoção do T. é consideravelmente menor do que a de
T3, fazendo com que uma dose diária seja suficiente. Terceiro, em
humanos a tiroxina extratiroidiana é a maior fonte de produção de
T3 nos tecidos periféricos. Diferentemente, quando T3 é
administrado, os seus níveis flutuam largamente e podem estar
associados com alta incidência de arritrnias cardíacas.

A dose inicial é de 200 a 400 ug IV, na dependência do
peso, da idade e da probabilidade de complicações, tais como infarto
do miocárdio ou arritmia cardíaca. Doses díárias de T. intravenoso
de 100 ug por día são preconizadas após a dose de ataque.

Administração de glicocorticosteróide

No coma mixedematoso há risco aumentado de
desenvolvimento de insuficiência adrenal por vários motivos.
Primeiro, insuficiência adrenal primária pode coexistir junto com
hipotiroidismo primário autoimune (síndrome de Schmidt).
Segundo, hipotiroidismo pode ser secundário à insuficiência
pituitária na qual a reserva de ACTH é diminuída, levando à
insuficiência adrenal secundária. Terceiro, o metabolismo dos
hormônios esteróides é diminuído durante o hipotiroidismo, sendo
a produção adrenal suficiente para este estado metabólico. Com a
restauração de eutiroidismo a utilização de esteroide adrcnal é
grandemente aumentada. Nestas situações, junto com a freqüente
coexistência de doença grave, aumentarão as necessidades de
glicocorticosteróides, que podem ser maiores que a reserva
funcional. Esta situação aumenta o risco de insuficiência adrenal
aguda e choque.

A dose inicial de hidrocortisona é de 100 mg intravenosa de
8/8 horas, posteriormente 50 a 100 mg de 8/8 horas e
progressivamente diminuída até os níveis de cortisol se tornarem
apropriados para a situação do paciente.

Medidas de suporte

Hipotensão é preocupante e dificil de tratar porque os
pacientes com hipotiroidismo são relativamente insensíveis às drogas
adrenérgicas. Como os pacientes rnixedematosos usualmente têm
volume plasmático diminuído, é mais importante fornecer volume
na forma de expansores plasmáticos enquanto a pressão venosa
central está sendo monitorizada. Se a hiponatrcrnia dilucional é
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assintomática nenhuma conduta é-tomada desde.que ela-se corrige
pela diurese após terapia com hormônio.tiroidiano .•<Entretanto,
retenção de água e hiponarrernia podem ser fatores que contribuem
para o coma e ocasionalmente, para crises convulsivas ..N~ situação
solução salina hipertônica deve ser administrada juntamente com
restrição de água no volume,infundido. Na hiponatrernia
sintomática deve-se repor o s6dio a 0,5 a.l mEq/litro/hora e não
exceder 130 mEq/L nas primeiras 24 horas. A correção muito
rápida pode levar à mielinólise pontina e dano cerebral.

Para a hipotermia, a administração de horrnônio tiroidiano
é o método mais efetivo para restaurar a temperatura corporal ao
normal. Deve ser utilizado cobertor, estando contra-indicado o
aquecimento ativo. Em caso de hipoglicemia, glicose a 5%é prescrita
em água ou em solução salina por via intravenosa.

Embora o coma mixedematoso possa ser causado
ocasionalmente pelo hipotiroidismo per se, a condição mais
freqüente é a coexistência de doença infecciosa aguda,
principalmente infecção pulmonar ou urinária. O aparecimento de
febre e leucocitose podem surgir somente numa fase tardia após a
administração de horrnônio tiroidiano, mascarando com isto, o
diagnóstico de infecção no coma mixedematoso. Nestes casos, a
administração de antibióticos de largo espectro deve ser.considerada
até a posterior confirmação ou não, da presença de infecção com
culturas e outros exames complementares.

Crise tirotóxica

A crise tirotóxica, também chamada de tempestade tiroidiana,
é emergência médica grave, de incidência rara e índice de
mortalidade ao redor de 20 a 50%. Geralmente ocorre em pacientes
com doença de Graves, porém pode apresentar-se em outras formas
de tirotoxicose como o bócio multinodular hiperfuncionante e o
adenoma tóxico. Habitualmente se apresenta em pacientes adultos,
porém se tem descrito também em crianças e adolescentes.

Fisiopatologia

Os mecanismos fisiopatológicos da crise tirotóxica não se
conhecem com exatidão. Além da interação dos horrnônios
tiroidianos com as catecolaminas e a sua ação nos órgãos receptores,
muitos sinais e sintomas da crise tirotóxica ocorrem principalmente
como conseqüência do grave hipermetabolismo que provoca
desacoplamento da fosforilação oxidativa mitocondrial

Normalmente, a oxidação e a fosforilação estão estreitamente
acopladas e, em vista disto, a velocidade de oxidação é dependente
da disponibilidade de ADP e fósforo.

À medida que ATP vai sendo consumido, mais ADP e P
tornam-se disponíveis, permitindo a ocorrência de mais oxidação e
fosforilação. Quando existe grande quantidade de horrnônio
tiroidiano na circulação, ocorre desacoplamento da fosforilação
oxidativa, de tal modo que grande parte da energia da oxidação
dos substratos não mais resultará na formação de ATP, mas sim,
em energia liberada sob a forma de calor. Este, parece ser o principal
mecanismo responsável pelas manifestações tóxicas de excessivas
quantidades de hormônio tiroidiano na circulação.

Fatores desencadeantes da crise tirotóxica

Na maioria das vezes é possível identificar-se um fator
desencadeante da crise rirotóxica (Tabela 4) ainda que muitas vezes
não se identifique a causa provável num percentual que varia de 25
a 43%.

Os mais freqüentes fatores precipitantes são -as doenças
sistêmicas, principalmente as infecções e as cirurgias tiroidiana ou
não tiroidiana. A crise tirotóxica provocada por círurgia tiroidiana
é rara desde que os pacientes são levados ao-eutiroidismo antes da
cirurgia.·É possível a presença de crise tirotóxica após cirurgia não
tiroidiana em pacientes que previamente não se sabia serem
portadores-de hipertiroidismo. , ,

Outro fator desencadeante seria o tratamento por iodo
radioativo (131 I) como tratamento primário para o.hipertiroidismo,
especialmente em pacientes idosos, nos quais a liberação de grandes
quantidades de T3 e T. na circulação pode precipitar a crise
tirotóxica. Isto ocorre mais freqüentemente 14 ou mais dias após a
administração de grandes doses de 1311 a pacientes com grandes
bócios que não foram tratados com drogas anti-tiroidianas. Para
evitar esta grave complicação é aconselhável antes da terapia com
1131' usar propiltiouracil ou metimazol para reduzir o T3 e T.
armazenados principalmente em pacientes idosos com grave
tirotoxicose. Nestes casos, interrompe-se o uso de drogas anti-
tiroidianas por aproximadamente 4 dias e, se necessário, recomeça-
se a partir do 4° dia após a dose de 1311.

É importante mencionar a indução da crise tirotóxica em
pacientes hipertiroidianos na qual se fez uso de contraste radiológico
N ou drogas como, amiodarona que tem 37% de iodo na sua
molécula. (Tabela 4)

TÀBEtAJ4 - Fatores deSencadeante da crise tirot6:tica
• ) ••••••• • I J .' , J ,. I

'(.,l',\ _ Durante ou após tiroidectomia subtotal em pacientes
fi .,., sem preparo com iodo, propilríorirácil'oii nfetirnazol !

o1t(hl~ ):Ooi:nçlis''sist~micas acometendo 'paoen\:es com grave'
<J;;)f.'=, • 'ôrdt&Jdcose' -.1., "r ~J(>l1 ,', JJ ",'" ( • •

Paci'en~~s com hipé'fdral~ismo dêscompensadó"
submetidoa cirurgia não tiroidiana
Uso de iodo radioativo como terapêutica para o
hipertiroidismo

i. ,_I "Ingestão'de grandes doses dC !Íorm6n'io tiróidiano
'-' 'USo de contrastes iodados ou fncdicamentos como o

1) f arrÍJ.ooarona em pacientes com hipertiroidismo
, "

Quadro clínico

o início da crise tirotóxica é geralmente abrupto e em geral
se apresenta em pacientes cujo hipertiroidisrno não havia sido
tratado ou teria sido de forma incompleta. Todos os sintomas da
hiperfunção tiróidea podem aparecer mais intensos nos pacientes
em crise. O excesso de hormônio tiroidiano gera estado catabólico
com aumento de consumo de O2 e aumento de tônus simpático,
que explica a maior parte da sintomatologia clínica. As manifestações
que podem variar em função da duração do hipertiroidismo c a
idade do paciente, são mostradas na Tabela 5, onde se comparam
os sintomas habituais da tirotoxicose sem complicação com os da
crise tirotóxica. O paciente pode apresentar-se com nervosismo,
labilidade emocional, hiperidrose e intolerância ao calor. Na crise
tirotóxica é típica a febre que pode chegar até a 40-41 "C.

O trânsito intestinal se encontra aumentado e pode existir
aumento do número de evacuações. O apetite está aumentado,
porém o estado catabólico condiciona perda de peso. Os sintomas
gastrointestinais incluem náuseas, vômitos, diarréia e disfunção
hepatocelular com icterícia.
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-r.. " I É,habitual a apresentação de diversos tipos de arritmia como
taquicardia sinusal, fibrilação atrial, taquicardia paroxística
supraventricular e extrassístoles ventriculares. É comum o
agravamento de insuficiência cardíaca ou cardiopatia isquêmica
preexistentes devido aos efeitos miocárdicos dos hormônios
tiroidianos. Nos pacientes em crise tirotóxica, estes sintomas se
encontram acentuados e é freqüente a taquicardia sinusal em geral
maior que 140 bpm.

·Também são comuns os sintomas de acometimento do SNC
como agitação, delírio, psicose franca e em alguns casos estupor e
coma. Esta situação predispõem à lesão neurológica hipóxica. O
hipertiroidismo causa também debilidade generalizada, miopatia
proximal, tremor fino de extremidades, mioclonias, coreoatetose e
hiperreflexia.

É importante chamar atenção para alguns pacientes,
especialmente idosos que não se apresentam com sintomas típicos
de' hiperfunção tiróidea. Isto pode ocorrer no hipertiroidismo
apático no qual o paciente mostra escassez de sintomas e pode
chegar ao coma-sem nenhuma suspeita diagnóstica.

Diagnóstico

O diagnóstico da crise tirotóxica é fundamentalmente clínico.
A história do paciente pode ser muito importante para o diagnóstico
da crise tirotóxica, desde que certas situações como episódio
traumático na tiróide, cirurgia, infecção ou anestesia em paciente
que apresente aumento da tiróide, sinais e sintomas de
hipertiroidismo é evidência suficiente para o diagnóstico.

Os critérios diagnósticos são mostrados na Tabela 6. Não
existem anomalias bioquímicas específicas. As concentrações
hormonais não permitem fixar critério diagnóstico porque não é
possível separar o hipertiroidismo não complicado da crise
tirotóxica.

Quadro clínico compatível em paciente com história de
hipertiroidismo prévio que apresenta bócio ou exoftalmo é
suficiente para estabelecer o diagnóstico. Deve-se ressaltar que na
maioria dos casos de urgências tiróideas o clínico deve julgar em

função da sintomatologia do paciente e iniciar a terapêutica rápida,
dada a gravidade da situação antes de receber os resultados das
provas de laboratório.

Tratamento

Os objetivos fundamentais do tratamento da crise tirotóxica
são mostrados na Tabela 7.'

A - Bloquear os efeitos adrenérgicos do hormônio
tiroidiano. A droga de escolha é o propranolol, que é usado na
maioria dos casos por via oral na dose de 40 a 80 mg de 4/4 ou de
6/6 horas: Em pacientes com fibrilação atrial aguda com alta
resposta ventricular, propranolol pode ser administrado IV na dose
de 0,5 a 1 mg a cada 10 minutos, com monitorização
eletrocardiográfica contínua, até a freqüência ventricular ser
controlada. O uso desta droga costuma ser contra-indicada nos
pacientes que apresentam insuficiência cardíaca congestiva, porém
nos casos onde a crise tirotóxica é o principal contribuinte, pode
ser dado propranolol associado com digital e diurético. Esta droga
ainda tem a vantagem de bloquear a conversão periférica de T. a
T3. O pico de ação do propranolol VO ocorre em 2 horas sendo a
sua meia-vida de 3 horas.

B - Bloquear a síntese dos horrnônios tiroidianos. A droga
de escolha é o propiltiouracil, que além do bloqueio da organificação
do iodo inibe a conversão periférica de T. a T3. A dose inicial é de
600 mg a 1000 mg VO e posteriormente 200 a 400 mg de 6/6
horas. O metimazol pode também ser utilizado na dose de 60 a
100 mg inicialmente e 20 a 40 mg de 6/6 horas. Na impossibilidade
de usar a via oral ou por sonda nasogástrica em pacientes comatosos
tanto o PTU como o metimazol podem ser usados com sucesso
pela via retal .

C - Bloquear a liberação dos hormônios tiroidianos. O
iodo deve ser utilizado 2 a 3 horas após a dose inicial de PTU
quando a ação bloqueadora da síntese hormonal tiver sido
alcançada, evitando com isso que aumente o subsrrato para a síntese
de mais hormônio tiroidiano. Para isto utilizar-se-á solução de lugol
8 gotas de 6/6 horas ou solução saturada de iodeto de potássio 5

TABELA; 5 - Sinais e sinto~as do hipertiroidismo não complicado e da crise tirotóxica

SINTOMAS/SINAIS
Gerais

HIPERTIROIDISMO
Intolerância ao calor
Hiperidrose
Nervosismo
Labilidade emocional
Pele quente e úmida

Sistema gastrintestinal

CRISE TIROTÓxrCA
Febre
Sudorese profusa
Importante perda de peso

Aumento de apetite
Aumento do número de evacuações
Alteração e testes hepáticos

Vômitos
Diarréia
Icterícia

Sistema cardiovascular Taquicardia
Fibrilação atrial
Angina
Insuficiência cardíaca

Sistema neuromuscular Miopatia proximal
Hiperreflexia
Coreoatetose

Taquicardia grave
Arritmias
Disfunção ventricular
Insuficiência cardíaca

Apatia
Agitação intensa
Delírio
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gotas de 6/6 horas.Nos casos de maior gravidade será usado iodato
de sódio (NaI) na dose de 0,5 a 1 g de 12/12 horas em infusão
intravenosa lenta.

D - Bloquear a conversão periférica de T. a T3• Os
contrastes, como o ácido iopanóico podem ser usados nos casos de
maior gravidade na dose de 1a 2 g VO por dia. Seu principal efeito
é na inibição da conversão periférica de T. a T3 provocando uma
rápida queda nas concentrações dos hormônios tiroidianos a seus
receptores nucleares.

Os glicocorticosteróides não só inibem a conversão periférica
de T. em T

3
como também evitam a insuficiência adrenal relativa

que se produz nestes casos devido ao aumento do catabolismo do

cortisol.. Usa-se a hidrocortisbna por via intravenosa na dose de
100mg de .8/8 horas. IJ':'~ . .

E - Médidas Gerais. A redução da febre é importante, dado
que o aumento da-ternperarura não s6 aumenta exigências
metab6licas como também aumenta a fração livre do T•. Deve ser
usado o paracetamol já que os salicilatos alteram a ligação dos
hormônios tiroidianos às proteínas, podendo piorar o estado de
tirotoxicose. Pode-se usar também compressas de gelo e pano com
álcool para diminuir a temperatura. r , , ., t • " >, ,.),' .·,r"

Deve ser feita hidratação adequada devido a perdas insensíveis
e reposição de eletr6litos na presença de vômitos e diarréia. Na
crise tirotóxica é importante a reposição de glicose e vitaminas
hidrossolúveis em particular a tiamina, já que nesta situação ocorre
depleção rápida dos depósitos hepáticos de glicogênio e deficiência
de vitaminas.

Nos casos de insuficiência cardíaca e fibrilação atrial, usar
digital em geral doses acima do normal, já que o hipertiroidismo
altera a farmacocinética desta droga.

F - Remoção do hormônio tiroidiano circulante. Em casos
em que ocorre importante piora clínica e ausência de resposta ao
tratamento convencional, podem-se usar alguns métodos, como a
plasmaférese e a diálise. A plasmaferese precisa ser repetida diversas
vezes, porque cada sessão remove apenas um quinto do total de
hormônio tiroidiano.

TABELA 7 - Marluseio dá crise'qrotÓ.xiéa'
~!, O'~

DOSESMEDICAMENTOS
,A - Bloqueio adrenérgico

. Propranolol

B - Bloqueio da síntese de hormônio tiroidíano
Propiltiouraéil , ;

Metimazol

c - Bloqueio da liberação do hormônio tiroidiano

D - Bloqueio da conversão periférica de T. a T3

E - Medidas gerais
Tratamento de hipertermia
Reposição líquido

Tratamento de insuficiência cardíaca congestiva
Reposição de vitamina
Tratamento de infecção quando ocorrer

F - Remoção dos hormônios circulante
Plasmaférese
Diálise

40 a 80 mg VO de 4/4 horas ou 6/6 horas
0,5 a 1 mg IV a cada 5 a 10 minutos S/N

Dose inicial 600 a 1000 mg VO
Em seguida 200 a 400 mg VO 6/6 horas
Dose inicial 60 a 100 mg
Em seguida 20 a 40 mg 6/6 horas

Solução de lugol - 8 gotas 6/6 horas
Solução satura da de iodeto de potássio - 5 gotas 6/6 horas
NaI - 0,5 a 1 g IV 12/12 horas

Ácido iopanóico - 1 a 2 g VO/dia
Hidrocortisona - 100 mg IV 8/8 horas

Acetaminofeno, compressas com gelo
Soro glicosado a 5% - e eletrólitos S/N
Soro fisiológico 0,9% ou expansores de volume se houver
hipotensão
Digital
Tiamina
Antibioticoterapia


