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INTRODUÇÃO

A tireoidite subaguda, processo inflamatorio de etiol£

gia provavelmente viral, tem ocorrência bastante 'ariave I conforme a re-

gião geograFica considerada (22). De modo geral seu diagnostico tem au -

mentado ao longo das três ultimas décadas devido nao ao aumento real de

sua incidência, mas ao interesse do especialista em reconhece-1 a (3,4,11,

43,47). Por outrj lado sua caracterização adequada através de recursos au

xi li ares tem permitido o diagnostico de muitos casos com evolução clini-

ca menos típica que a habitualmente referida (14,20,23,35,45). Outro fa-

to que limita uma apreciação mais correta da doença pode ser resumida nas

palavras de Greene, em excelente artigo de revisão: "os achados clínicos

e laboratoriais nos pacientes das varias series publicadas apresentam d i_s

torções que confundem porque refletem todos os possíveis estágios da do-

ença e todos os graus de comprometimento quando vistos por primeira vez"

Chamou-nos atenção a elevada constatação de casos em

curto espaço de tempo (46 casos em 1,5 anos) em Londr'na, localidade do

Norte do Parana (10). Isto ensejou-nos acumular um maior numero de obse_r

vaçoes, totalizando 130 casos em 3,5 anos. Este material e discriminado

a seguir dando-se ênfase a: l) ocorrência comparativa com outras casuis-

ticjs publicadas, avaliando o efeito sazonal na sua distribuição; 2) com

portamento clinico e caracterização laboratorial da amostra; 3) resposta

terapêutica aos esquemas utilizados.

MATERIAL E MÉTODOS

Foram selecionados 130 pacientes dentre 1248 portado -

res de patologia tireoideana atendidos no período de julho de 1974 a de-

zembro de 1977, procedentes de Londrina e cidades vizinhas, vistos em c l_f

nica privada, universitária (Hospital Universitário Regional do Norte do

Parana) e em diversas instituições de assistência médica (Instituto Nac_i_

onal da Previdência Social - atual I.N.A.M.P.S., Instituto de Previdên -

cia do Estado, Instituto Brasileiro do Cafe, Unimed de Londrina, Caixa

de Assistência e Pensões dos Servidores Municipais, Instituições de Ass_i_s

tencia a bancários, comerei arios e firmas particulares). Desta maneira a

amostragem tornou-se representativa de todas classes soeio-economicas, em
/St _

bora nao correspondesse a todos casos constatados no município. Foram e>;



c l u i dos aqueles pacientes com dados clínicos e auxi Mares duvidosos.,

A historia clinica e exame físico foram considerados a_

dequados em todos pacientes. A tireoidite subaguda evidencia comprometi-

mento que evolui ao longo do tempo, sendo seu comportamento caracteriza-

do classicamente em 4 estágios'por Czerniak et cols,(I4)e Volpe et cols.

(45). 0 l- estagio corresponde a instalação do processo infIamatorio, cha

mado de inicial ou agudo, e provoca liberação dos hormônios armazenados

pela maior ou menor agressão dos foliculos tireoideanos; o achado mais ca

racteristico e a incapacidade de retenção do ion iodeto ao tempo que os

níveis hormonais sericos (triiodotironina, T3 e tiroxina, T4) apresentam-

se normais ou elevados. 0 22 estagio, transição, evidencia recuperação

parcial da ruptura dos foliculos, traduzindo-se no aumento dos índices de

captação do radioiodo e ainda manutenção dos hormônios periféricos den -

tro dos valores de referencia adotados. Pode evoluir para um 3- estagio,

hipotireoideo ou de compensação, onde os níveis freqüentemente elevados

do hormônio tireotrofico (HT) levam ao rebote das captações do radioiodo,

acompanhando-se da queda transitória de T3 e T4 peia depleçao anterior

das reservas armazenadas. Por fim no ultimo estagio, de recuperação ou

remissão, ha o retorno de todos parâmetros a normalidade. Em trabalho aji

ter i or (9) adotamos a cronologia de eventos em 3 estágios a saber: inic_i_

ai ou agudo, transição e remissão (tabela l). Esta conduta deve-se a: I9)

nem todos casos exibem a mesma severidade de comprometimento, podendo e-

voIuir diretamente do Is para o 4- estagio de Czerniak - Volpe; 2°) em

termos de pratica medica nem sempre e possível caracterizar todas nuances

de evolução da proposição clássica; 3e) o retardo diagnóstico pode fazer

com que o paciente visto por primeira vez nao esteja na fase inicial, p£

dendo gerar confusão para o profissional menos avisado face a um fasea -

mento mais extensivo. Os 130 casos presentes foram assim distribuidos:

89 na fase inicial; 36 na de transição; 3 na de remissão; e os 2 restan-

tes por apresentarem evolução de pelo menos 2 anos, onde se identifica -

ram mais de 2 surtos agudos pela historia clinica, foram considerados de

caráter cíclico e prolongado e colocados em separado. Os maiores detalhes

dizem respeito aos 2 primeiros grupos, visto que os últimos pelo seu nu-

mero reduzido nao permitem apreciações de caráter mais extensivo.

As captações do radioiodo-l31 de 24 horas e cintilogra,

fia da t i reo i de foram realizadas em todos pacientes, conforme procedi meri

to ja relatado (8). As dosagens scricas de T3 e T4 foram efetuadas pelo
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radiocnsaio por çpmp_g_t_Lgrap proteica em alguns, embora na maioria o fos - !

sem por* radioimunoensaio com conjunto de reativos da Ma I I inckrodt; nas

dosagens do hormônio tireotrofico (HT) adotou-se o radioimunoensaio com

conjunto de reativos da Abbott, cujo procedimento ja foi descrito (7). Os i

valores de referencia destes exames encontram-se na tabela II. Para a ve_

locidade de hemossedimentaçao utilizou-se o método de Westergreen; a pe^

quiza de anticorpos antitireóide foi efetuada por imunofIuorescencia in-

direta e, ou tanizaçao de hemacias de carneiro (31). A evolução e respo^

ta ao tratamento instituído também constituíram critérios para a inclu-

são de alguns casos, cujos dados auxiMares nao foram conclusivos.

RESULTADOS

|_ Procedência, estagio da doença e casuisticas encontra-

das.

A tabela 111 mostra que parcela significante (34f6l%)

dos pacientes procedeu de cidades vizinhas, sendo a maioria de Londrina.

No estágio inicial da doença foram diagnosticados 89 casos (64,86%); em

transição houveram 36 (27,70%); em remissão 2 e, considerados de caráter

prolongado e cíclico, 3 (tabela IV). A tabela V compara as maiores casu-

isticas registradas na literatura consultada, evidenciando a atual como

maior no período de tempo considerado.

2_ Distribuição mensal, sazonal, por idade e sexo.

Denota-se maior incidência da doença no 2- semestre do

ano, correspondendo as estações de inverno e primavera, fato que se repjs

tiu regularmente em todos anos observados (tabela VI). Nao houve diferejn

ça de prevalência entre pacientes procedentes da zona rural ou urbana. A

faixa etária mais comprometida corresponde às 2§, 3§ e 4ã décadas, com o

pico situado na 3- década; abaixo de 10 anos nao se registrou nenhum ca-

so; o sexo feminino prevaleceu sobre o masculino na proporção de 5,19: I

(tabela Vil).

3- Aspectos clínicos.

A dor e o desconforto locai expontâneos foram os sin -

tomas que predominaram como motivo de consulta em ambos grupos considera,

dos - inicial e de transição (tabela VI II). No exame local, o aumento d_j_

fuso da tireoide predominou ligeiramente no estágio inicial sobre o de

transição (50,56% contra 41/66%); a ocorrência de nódulos foi equivaleri
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te para ambos; o tamanho normal foi mais freqüente no grupo de transição

(27,77% contra 17,97%); tireóide indolor ocorreu em 5 casos (tabela IX).

A tabela X mostra associação com outras doenças. 0 bo-

cio prc-ex istente se fez presente na mesma proporção nos 2 grupos. A cojn

comitancia com processos infecciosos das vias aéreas superiores foi de

35,38/í em média, sendo maior no estagio de transição (47,22% contra

32,57%). Hipertireoidismo ja tratado foi equivalente em ambos grupos.

4- Aspectos laboratoriais

A tabela XI evidencia que os pacientes do estagio ini-

cial foram vistos por primeira vez 2 meses em media apôs o inicio dos s i_n

tomas (variando de poucos dias ate 3 anos). As captações do radioiodo-I3I

(24 h) estiveram baixas em 86 e no nível inferior da normalidade em 3. A

eintilografia mostrou comprometimento difuso em 43; em 15 casos adicio -

na is foi pai pado nodulo sem tradução eintiIografica dado a baixa reten -

çao do traçador radioativo; outras 18 mostraram nodulo caracterizado co-

mo frio ou morno (13 uninoduI ares, 5 mu 11inodulares); houve comprometimen

to local izado em 4 e normal nas 9 restantes. As dosagens hormonais serj_

cas evidenciaram 2 casos com T3 baixo e respectivo T4 normal; os demais

apresentaram-se normais ou elevados; o hormônio tireotrofico determinado

em 17 casos, mostrou-se suprimido em 8; estas dosagens associadas ao qua

dro clinico definiram 31 pacientes com tireotoxicose. A velocidade de he

messedimentaçao, determinada em 12, evidenciou aumento em 6 (50%); a pe^

quiza de anticorpos antitireoide mostrou discreta positividade em I de 6

pacientes examinados.

A tabela XI 1 alinha os dados de relevância dos 36 pac_i_

entes no estagio de transição, vistos por primeira vez 4,76 meses em me

dia apôs o inicio da doença (que variou de 2 semanas ate 10 anos em I ca

so). As captações de 24 horas estiveram normais em 27 e ei evadas em 9. A

eintilografia mostrou comprometimento difuso em I|, presença de nodulo

frio ou morno em II (8 uninodulares, 3 muitinodulares), comprometimento

localizado em 4 e normal nos 10 restantes. Somente I paciente evidenciou

quadro clinico de hi potireoidismo associado com níveis diminuídos de T3

e T4; nos demais estes apresentaram-se praticamente normais, sem manife^s

taçoes clinicas de hipertireoidismo. 0 hormônio tireotrofico dosado em

16 mostrou-se elevado em 7, configurando a baixa reserva hormonal tireoj.

deana ou hipotireoidismo bioquímico transitório. A velocidade de hemosse

dimentaçao, determinada em 16, evidenciou aumento em 7 (44,0%); a pesquj_
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za de anticorpos antitireoide foi negativa em todos pacientes assim exa-

mi nados.

5- Tratamento

Destes 130 pacientes, em 85 acompanhamos b tratamento.

A corticote rapia foi empregada'em 70 com alivio total dos sintomas em

curto espaço de tempo; a duração do mesmo nunca foi inferior a 30 dias,

alcançando em alguns casos vários meses; o esquema empregou dose inicial

de 30-60 mg de prednisolona conforme a severidade da doença, com d i m i nuj_

çao gradativa da dose, freqüentemente associado com terapia hormonal su-

pletiva (Cynomel). Em 10 foi utilizada a associação analgésico •- antiin-

flamatorio, que incluiu antibiótico em 4 casos, nao nos parecendo efetiva

porque: I2) o alivio de sintomas foi sempre parcial; 2-) foi freqüente a

intolerância medicamentosa, em especial a do tipo gastrite, pela duração

prolongada do tratamento. A cirurgia foi efetuada em 3 casos dado a pre-

sença de nodulo. Nos 2 restantes a conduta foi a seguinte: um paciente

iniciou corticoterapia com controle dos sintomas, mas a persistência de

nodulo levou-o a cirurgia; outro iniciou com analgésico e completou com

corticoide. 0 propanalol, bloqueador J3 adrenergico, foi a única droga em

pregada nos casos de tireotoxiCOSJ da fase inicial.

DISCUSSÃO

A tireoiciit;e subaguda e tida como pouco freqüente na

Inglaterra e costa leste dos Estados Unidos da America do Norte; ocorre

com maior assiduidade no Japão (34)/ região andina da America do Sul (17').,

Canada, Argentina, Suécia, Finlândia, Israel, Austrália e restante dos

Estados Unidos segundo Greene (22). No Brasil alguns autores fazem infe-

rencias sobre a doença (6,16,18,39), destacando-se Albuquerque et cols.

nc Rio (I) e Borreii em Sao Paulo (5) com abordagem e casuística especi-

ficas. Sua incidência real e de difícil avaliação porque muitos casos pas

sam desapercebidos pela evolução subclinica ou confusão com outros proces

sos infecciosos de vias aéreas superiores (38). Ha referencias aos acha-

dos de patologia cirúrgica (2,12,25,26,-38) que podem ser considerados fa

Ihos como critério de avaliação, por constituir entidade de diagnóstico

e tratamentos clínicos.

Nao pudemos estabelecer dados de incidência porque ha

I imitação de informação estatística da população considerada e, mais air\



te-
da, por ijião corresponderem a todos casos ocorridos no município; neste

sentido !Í;ó lia um trabalho apontando valores definidos, realizado em

Olmsted |County, Minnesota, U.S.A. (20). Nestas circunstâncias resolve -

mos comparar esta casuística com outras de natureza clinica, assinaladas

na tabela V, resultando ser a maior ja relatada em igual período de tem-

po. Esta! constatação, associada ao numero mais ou menos constante ao loji

go anos, permite caracterizar a doença como problema de patologia regio-~~

nal conforme aventado anteriormente (10) visto que parcela significante

de pacientes procedeu de cidades vizinhas.

Pode ocorrer em surtos epidêmicos (4,4-0), nao mostrar

variação temporal aparecendo com regularidade (20,47) ou evidenciar flu-

tuação sjazona I (5,13,34). Cordeiro et cols. no Rio e Borrei i em Sao Pau-

lo observaram maior números de casos no fim da primavera e inicio do ve-

rão; noç; verificamos preüom i nanei a no inverno e verão. 0 sexo feminino

foi ma i ç; afetado que o masculino; nao foi registrado nenhum caso na in -

fane ia; :o pico de incidência situou-se na 3- década e a distribuição por

faixa eiaria foi similar para ambos sexos, sem haver influencia pela pro_

cedenciíi rural ou urbana. Estes achados corroboram aqueles ja estabelec_i_

dos (20,22,37,46).

A freqüente associação com infecçoes das vias aéreas

superiores tende a mascarar o diagnostico, para o que Volpe (44-) chamou

atenção e Carenfelt (li), mais recentemente, reenfatizou. Verficou-se

que estíi associação foi de 47,22^ no estagio de transição e 32,56% no i-

nicial, o que define a importância do otorrino I aringologista no processo

diagnostico. Embora habitualmente a doença se instale na glândula normal,

pode fa;:e-lo em bocio pre-ex i stente (donde a terminologia "estrum i te" dos

autores antigos) fator a ser tomado como Iimitante pois ha uma tendência

natural em se valorizar o bocio no sentido genérico dado sua ainda preva_

lencia rio Brasil, mascarando uma hipótese mais correta. Esta constatação

toma relevância se for lembrado que tais pacientes sao vistos por prime_i_

ra vez, normalmente, por clinico e cirurgião gerais nem sempre familiar_L

zados com a tireoidite subaguda. Seis pacientes desta serie de 130 foram

tratades anteriormente como hipertireoidismo com controle do mesmo no pê

riodo <Je 2-3 meses; ate prova em contrario corresponderam a episódios

iniciais da doença, porque o controle do bocio difuso e nodular tóxicos

demandam tempo maior para remissão dos sintomas.

A dor expontânea, de intensidade variável, localizada
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ou difusa na tireóide, com freqüente irradiação para mandi buia ou ouvido

foi a queixa mais importante em ambos grupos considerados. 0 desconforto

local e nervosismo seguem-se em escala decrescente, guardando as mesmas

proporções. Outros sintomas menos freqüentes dependem de atitude mais o-

rientada do profissional em relaciona-los com a doença.

A palpaçao mostrou preval er.c <a do boc í o difuso na fase

inicial (50,56%) comparada com a de transição >'.l,66^); o boc i o nodular

ocorre similarmente em ambos; entretanto a glândula com tamanho normal ÇJ

correu mais freqüentemente no estagio de transição. Vale ressalvar casos

com tireóide indolor, 5 nesta casuística (3,84% do global), denominados

de tireoidite subaguda silenciosa e que tem merecido considerações nes -

tes últimos anos (21,23,24/32) pelo curso clínico atfpico, constituindo

outro fator limitante na suspeita diagnostica, Nestas circunstancias a

exploração auxiliar torna-se determinante para o esclarecimento definit_i_

vo.

0 tempo médio entre o inicio da doença e a primeira con

su 1 ta mostrou-se distinto para os 2 grupos. Isto leva pressupor um menor

envolvimento da glândula nos casos do estagio de transição, com sintomas

atenuados e natural retardo de procura do medico; o achado de tireoide

normal a palpaçao, mais freqüente neste grupo, cosubstancia esta impres-

são. Como se vera mais adiante, os exames de laboratório também tem com-

portamento diferente exigindo que o profissional, mesmo pensando em pato

logia tireoideana, tenha maior conhecimento da historia natural e compo_r

tamento seqüencial dos exames auxi Mares.

No estagio inicial a maior característica e a desporçao

entre os níveis de captação (suprimidos) para as taxas de hormônios per_i_

fericos circulantes: T3 e T4 (normais ou elevados) como tem sido relata-

do extensivamente (3,4,5/11,14,20,22,23,34,35,37,40,45,47). Em 89 paci-

entes deste grupo 31 foram considerados como portadores de -tireotoxicose

transitória pelo quadro clinico, níveis de T3 e T4 elevados e supressão

do HT plasmatico. Destaca-se, pois, o hipertireoidismo constatado porque:

deve ser considerado no diagnostico diferencial com outras -fc i reoi deopat_i_

as funeionantes, tem importância no planejamento terapêutico e define o

valor do HT como elemento diagnostico. A velocidade de hemossedimentaçao

tem muito valor, a tal ponto que VoIpe (46) invalida o diagnóstico quan-

do nao a encontra elevada. Nao concordamos com este ponto de vista por -

que: [-) em 50% dos casos do estagio inicial em que foi determinada apre
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scntou-se normal; 2-) constitui índice inespecifico de uma doença que p£

de ter evolução diversificada, com gradaçao variável de comprometimento

como tem sido apontado por vários autores (12,22,23,43); 3-) nada mais e

que o reflexo sistêmico de uma patologia auto Iimitante; donde conclui-se

nao poder estar s istemat i camente elevada. Nossa opinião e de valoriza-

Ia quando elevada, mais ainda por permitir acompanhar a evolução da ti-

reoidite até a remissão quando normaliza; entretanto, se normal, nao ijn

valida o diagnostico. A freqüente presença de nodulo com tradução cinti-

lográfica nao funcionante (frio), pode conduzir o paciente a cirurgia co

mo já registrado (19,27), o que nao deve ocorrer - ele e transitório e

comporta orientação clinica. A positividade de anticorpos antitireoide e

eventual e com baixos títulos (como ocorreu em 1 de 6 pacientes do grupo),

sem significar mecanismo autoimune no processo (16,31,38,4-6,47); foi e e

utilizada para afastar a tireoidite de Hashimoto no diagnostico diferen-

cial .

No estagio de transição os níveis de captação e de ho£

monios periféricos (T3 e T4) apresentam-se habitualmente normais (14,45).

Foi constatado I caso de hipotireoidismo transitório, clinica e laborato

rialmente, como tem sido postulado. 0 hipotireoidismo bioquímico transi-

tório foi assinalado em 7 casos adicionais, caracterizado pela elevação

dos níveis de captação e do hormônio tireotrofico plasmatico (28,30). A

eintilografia, velocidade de hemossedimentaçao e pesquiza de anticorpos

antitireoide comportam os mesmos comentários feitos anteriormente. Ha ca

sos que se apresentam com todos estes parâmetros normais, configurando

seria duvida diagnostica. Neles, o acompanhamento seqüencial do HT basal

e pos-estimulo pelo hormônio liberador da tireotrofina (HLT) mostrara

resposta supranormal do HT plasmatico pos-estimuIo, evideneiando a baixa

reserva tireoideana que ajudara a caracterização de-jta fase (33,36).

0 tratamento efetivo foi a corticoterapia, nunca infe-

rior a 30 dias para evitar reagudizaçao da tireoidite (42). Parece-nos

indicado freqüentemente associar a suplementaçao hormonal dado a deple-

çao de reservas hormonais no curso da doença. Embora reportem como efet_i_

vo o tratamento com analgésicos nos casos menos agressivos (23,4-1 ), nao

obtivemos resultados satisfatórios com esta conduta. Na tireotoxicose do

estagio inicial a única droga empregada com bons resultados foi o propa-

nalol (bloqueador J3 adrenergico) justificável pelo conceito fisiopatoge-

nico de que nao ha hiperatividade da célula tireoideana senão excessiva
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liberação de hormônios armazenados; dai a necessidade de bloqueio perife

rico da ação de T3 e T4. A eventual existência de nodulo residual é um

dos dilemas com que o medico se defronta (15); entendemos como uma das

poucas indicações cirúrgicas na tireoidite subaguda. Ainda como sequela

eventual, mas definitiva, há o hipotireoidismo (17,20,22,23,26,35,37,47);

constatamos 2 pacientes nestas condições, I do grupo inicial 3 anos apôs

d tratamento e outro do grupo de caráter cíclico e prolongado.

I
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RESUMO

F~i.Mnm tonstataqpte 130 casos de tireoidite subaguda em

3/5 anos (julho 74 - dezembro 77)i em Londrina, Norte do Paranc, caracte

rifando a doença como problema de patologia regional. Os casos foram as-

sim distribuídos: 89 no estágio inicial, 36 no de transição, 2 r.o de re

missão e 3 considerados de caráter cíclico e prolongado.

0 sexo feminino prevaleceu sobre o masculino na propo_r

çao de 5,19: 1; teve pico de incidência na 3â década e preferencia sazo-

nal reoular pelo inverno e primavera. 0 bocio pre-exiütente (12,3%) e a

associação com infecçoes da vias aéreas superiores (35,38%) sao fatores

que podem mascarar o diagnostico. 0 bocio apresentou-sJ difuso em 50% dos

pacientes e nodular em 30%; glândula normal nos restantes. Tireóide ind£

lor (tireoidite subaguda silenciosa) ocorreu em 5 pacientes.

Os exames de laboratório sao fundamentais para o diag-

nostico de certeza, bem como para definir o estagio e evolução. A tireo-

toxicose se fez presente em 3' casos da fase inicial. Na de transição

houve hipotireoidismo transitório em 8: I clinico e 7 subclinicos. Como

sequela 2 pacientes desenvolveram "deficit" funcional permanente.

A corticoterapia constitui o tratamento efetivo, nao

havendo resposta satisfatória a associação analgesico-antiinflamatorio.

A t i reotox icose mostrou boa resposta ao propanalol (bloqueador _B cidrene_r

gico). A cirurgia ficou restrita a eventual presença de nodulo residual.

SUMMARY

During 3,5 years (july 74 - december 77) 130 cases of

subacute thyroiditis were observed at Londrina county. North area of

Parana State; this disease was considered a peculiar problem of local

pathology on thyroid disorders. These cases had the following

distribution: 89 in the initial stage, 36 in the transition, 2 in

remission and another 3 vmm&A -of de Fayed and c ic I i c

Woman predominated by a factor of 5,19; the peak age
4 f-J!. OsioUoJ-'

was 30-40 years and it ha^ r sascirapl "preference for winter and spring.
d./ 'i? xóL

the diagnosis are pre-existing goiter (12,3%) and
Factors that

infectious diseases of.upper respiratory tract (35,38%). The goiter was

diffuse in 50% of the cases and nodular in 30%; the thyroid had a normal

- 10 -



si=e in the others. Painless gland occurred in 5 cases.

The laboratory examinations are so important for

diagnosis as for disease staging and evolution, Thyrotoxicosis occurred

in 31 cases of the initial stage. Hypoth^roidism in the transition stage

was present in 8 cases: I clinical and 7 subclinical. Evidence for

permanent functional impairment was demonstrated for 2 patients.

Corticotherapy was the effective treatment, without

evidence of good response with ana Igesic-anti infIammatory association.

Thyrotoxicos is of the initial stage showed satisfactory results to the

propanalol (j3 adrenergic blockage). Surgery was restricted to patients

with eventual residual nodule.
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TABELA I

CRONOLOGIA DE EVENTOS NA TIREOIDITE SUBAGUDA

ESTAGIO DURAÇÃO

DA (meses) CAPTAÇÃO 24h

ACHADOS LABORATORIAIS

T3 T4 HT HEMOSSEDIMENTAÇAO

DOENÇA

1. Inicial 1-2

2. Transição 3-6

131 1

ba i xa

normal
ou

aumentada

norma 1
ou

aumentado

normal
ou

baixo

norma 1
ou

aumentado

norma 1
ou

ba ixo

normal
ou

di m i nu i do

normal
ou

aumentado

norma 1
ou

eievado

normal
ou

e 1 evado

3. Remissão 6-12 normal normal normal normal ou
. discretamente

eIevado

normal

T3: triiodotironina; T4: tiroxina; HT: hormônio tireotrófico
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TABELA 1 I

VALORES DE REFERÊNCIA EM ALGUNS EXAMES UTILIZADOS

TIPO- DE EXAME

Captação de 24

131 1

T3

(rad i o i munoensa

T4

( r a d i o imunoensa

HT

( r a d i o i munoensa

h

i o )

i o )

i o )

VALORES

17 - 42%

90 - 210

4,3 - 10,

0,5 - 7,

ADOTADOS

da dose administrada

ng d/l

5 ug d/l

0 jjUI/ml
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TABELA I I!

T1RE01D1TE SUBAGUDA - 130 CASOS EM 3,5 ANOS

PROCEDÊNCIA

LOCALIDADE

Londrina

N9 CASOS

85 65,38

Cidades Vizinhas 43 34,61

TABELA IV

TIRE01DITE SUBAGUDA - 130 CASOS EM 3,5 ANOS

DISTRIBUIÇÃO POR FASE DA DOENÇA

FASE DA DOENÇA N

Inicial

Transi çao

Reso1uçao

Caráter cíclico e prolongado

TOTAL

is CASOS

89

36

2

3

130

%

68,46

27,70

1,54

2,30

100



AUTOR S CASOS

TABELA V

TIREOIDITE SUBAGUDA

CASUÍSTICAS ENCONTRADAS

PERÍODO REFERÊNCIAS

Volpé (Canadá) 120

Ficrro Benites (Equador) 101

Saito et ai. (Japão) 98

Furzyfer et ai.(USA, Minnesota) 70

Hamburger (USA, Michigan) 62

Albuquerque et ai. (Rio) 33

Borreii (Sao Paulo) 31

Atual (Londrina) 130

I2 anos

vários anos

14 anos

8 anos

42 em 2 anos

8 anos

vários anos

3,5 anos

Mod. Treat.,' 6: 474, 1969

Acta Endocrinol. (Suppl.), 179: 186, 1973

Tohoku J. Exp. Med., 113: 141, 1974

Mayo Cl in, Proc, 45: 396, 1970

J. Nuc). Med., 15: 81, 1974

Rev. Ass. Med. Bras., II: 354, 1965

in Rosa, Glândula tireoide, Sao Pau Io,L.E.A.M., 197-

MESES

TABELA V!

TIREOIDITE SUBAGUDA - !30 CASOS EM 3,5 ANOS

DISTRIBUIÇÃO SAZONAL

ANOS

1974

1975

1976

1977

SUBTOTAL

JAN

1

4

1

6

FEV

2

3

4
9

MAR

1

4

4

9

ABR

1

8

1

10

MAI

1

8

1

10

JUN

3

3

2

8

JUL

6

2

5

13

AG OS

3

5
2

10

SET

, I

5

4

3

13

OUT

1

3

3

4
I 1

NOV

3
6

2

9
20

DEZ

2

1

3
1 I

1 1

SUBTOTAL

7
33

49

41
130
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TABELA Vil'

TIREOIDITE SUBAGUDA - 130 CASOS EM 3,5 ANOS

DISTRIBUIÇÃO POR SEXO E FAIXA ETÁRIA

FAIXA ETÁRIA

10 - 19

20 - 29

30 - 39

40 - 49

50 - 59

60 - 69

SUBTOTAL

MASCULINO

2

4

5

8

1

!

21

FEMININO

4
30

45
22

8

-

109

SUBTOTAL

6

34

50

30

9

1

130

Proporção o/d = 5,19

TABELA VIII

TIREOIDITE SUBAGUDA - 130 CASOS EM 3,5 ANOS

QUEIXA PRINCIPAL

QUEIXA PRINCIPAL FASE INICIAL FASE DE TRANSIÇÃO

dor

desconforto

nervos i smo

boc i o

rouqu i dao

emagrec i mento

febre

ga1actorre i a

SUBTOTAL >

55

18

9

3 ..

1

1

1

1

89

61,79

20,22

10, 1 1

3,37

1,12

1,12

1,12

1,12

99,97

20

7

3
-

3

2

1

-

36

55,55

19,44

8,33

-

8,33

5,55

2,77

-

99,97
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TABELA IX

T I R E O I D I T E SUBAGUDA - i 3 0 CASOS EM 3 , 5 ANOS

EXAME LOCAL

AUMENTO DA GLÂNDULA FASE I N I C I A L % FASE DE TRANSIÇÃO

di fuso

u.". i nodu 1 ar*

mu It i nodu i ar

normal

SUBTOTAL

45

23*(2)

5
|6*(2)

89

50,56

25,84

5,61

17,97

99,98

15

8

3

10*(I)

36

41,66

22,22

8,33

27,77
99,98

* I n d o l o r = 5 casos em 130 (3,84%)

TABELA X

TIREOIDITE SUBAGUDA - 130 CASOS EM 3,5 ANOS1

ASSOCIAÇÃO COM OUTRAS DOENÇAS

OUTRAS DOENÇAS FASE INICIAL % FASE DE TRANSIÇÃO %_

bócio pré-existente II 12,35 5 13,88

far ingi te . 14 15,73 4 11,11

amigdalite 9 10,11 4 11,11

simesite - - 4 11,11

estado-gripal 3 3,37 I- . 2.77

ot i te 2 2,24 l 2,77

parotidite - - 2 5,55

r in i te I 1,12 -

focos dentários - - I 2,77

hi per já tratado 4 4,49 2 5,55

nervosismo ( t ra t .ps iq . ) 2 2,24 -

febre curso prolongado - - I 2,77

SUBTOTAL 46 51,68 25 69,44

Associação media com infecçoes de vias aéreas superiores 35,38%



r
TABELA XI

TIREOIDITE SUBAGUDA EM FASE INICIAL

89 CASOS EM 3,5 ANOS

ACHADOS DE LABORATÓRIO

DURAÇÃO MEDIA

ATÉ DIAGNÓSTICO

2 meses

•

CAPTAÇÕES

89

B= 86

Nl= 3

N= 0

CINTILOGRAFIA
89

cp.difuso = 43

cp. loca 1 izado = 4

cp.difuso + noduIo =

un i nodu1 ar = 13

mui ti nodular = 5

normal = 9

T3
62

Nl =

N =

15 E =

2

46

14

T4
62

Nl =

N =
E =

0

43
18

TSH

17

B= 8

N= 9
E= 0

VMS
12

N= 6

E= 6

AAT
6

neg= 5

fr.reator= 1
I

oo

Tireotoxicose = 31



F
TABELA XII

tlREOIDITE SUBAGUDA EM FASE DE TRANSIÇÃO

36 CASOS EM 3,5 ANOS

ACHADOS DE LABORATÓRIO

DURAÇÃO MÉDIA

ATÉ DIAGNÓSTICO

4,76 meses

CAPTAÇÕES

Nl =

N =

E =

36

= 9
= 18

= 9

CINTILOGRAFIA

36

cp.difuso = 11

cp«1 oca! izado = 4

un i nodu1 ar = 8

mui ti nodular = 3

normal =.10

T3

30

B= 2

N= 27

E= 1

T4
30

B= 1

N= 25

E= 4

TSH

16

B= 2

N= 7

E= 7

VHS

16

N= 9

E= 7

A AT

neg= 6


