
 
  

                     

 

Insuficiência Cardíaca Grave causada por 

Hipertireoidismo em paciente jovem 
Passos, PIA¹ Carvalho , L G S ¹;  Resende, ACL¹; Correa, JC¹; Pellicciotti, R¹ 

Hospital Geral de Carapicuíba HGC – São Paulo - Residente de Clínica Médica¹ 

PALAVRAS-CHAVE: 

Hipertireoidismo; Insuficiência cardíaca; Fibrilação atrial. 
 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS:  

- WILDEMBERG, Luiz Eduardo A. et al . Cardiomiopatia dilatada reversível relacionada a hipertireoidismo. Arq Bras Endocrinol Metab,  São 

Paulo ,  v. 51, n. 9, p. 1533-1538, Dec.  2007 .   Available from <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0004-

27302007000900018&lng=en&nrm=iso>. access on  01  Sept.  2015. 

- BOCCHI, Edimar Alcides et al . III Diretriz Brasileira de Insuficiência Cardíaca Crônica. Arq. Bras. Cardiol.,  São Paulo ,  v. 93, n. 1, supl. 

1, p. 3-70,   2009 .   Available from <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0066-782X2009002000001&lng=en&nrm=iso>. 

access on  10  Sept.  2015.   

Endereço eletrônico: paulaipassos@gmail.com 

 
  

 

       A Insuficiência Cardíaca é uma das 

complicações mais conhecidas do 

Hipertireoidismo, sendo classicamente 

descrita como de alto débito em função das 

alterações hemodinâmicas e adrenérgicas. A 

importância deste diagnóstico se dá pela 

grande probabilidade de reversão e 

recuperação miocárdica, mesmo em casos 

graves. 

 

 

 

 

 

WPS, sexo feminino, 29 anos, natural e procedente 
de São Paulo. Procurou atendimento com queixa de 
edema simétrico em membros inferiores, associado 
a taquicardia. Antecedente pessoal de hipertensão e 
hipertireoidismo com diagnóstico há 2 anos, ambos 
sem tratamento. Ao exame físico, paciente se 
apresentava emagrecida, taquicardica, 
exoftalmia importante, e também aumento de tireóide 
com nódulos bilaterais. À ausculta cardiovascular, foi 
observado fibrilacao atrial (FA), confirmado no 
eletrocardiograma. Realizado exames para 
confirmação, como TSH<0,001 mIU/ml e T4 livre 
4,89ng/dl, e radiografia de tórax que evidenciou 
cardiomegalia e infiltrado intersticial difuso. No 
ecocardiograma transtorácico apresentou fração de 
ejeção de 31% e comprometimento difuso do 
miocárdio. Iniciamos tratamento com Propiltiouracil 
(PTU) , e foi otimizado drogas para compensação da 
Insuficiência Cardíaca. Após redução da congestão, 
evoluiu com melhora progressiva dos sinais e 
sintomas iniciais. A FA não foi revertida, realizado 
então controle de frequência cardíaca associado a 
anticoagulação oral com Warfarina. Paciente 
mantém acompanhamento via ambulatorial para 
controle da doença, assim como de INR. 
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O hipertireoidismo causa aumento da demanda 

metabólica e, paralelamente a isso, ocorrem 

alterações cardiovasculares. A paciente 

apresentou sinais cli ́nicos de falência cardíaca, 

confirmada pelo ecocardiograma. Conclui ́mos 

que, mesmo em casos graves de insuficie ̂ncia 

cardíaca relacionados ao hipertireoidismo, o 

tratamento agressivo de ambos, pode recuperar 

a função miocárdica, porém ainda não existem 

fatores preditores que definam quais pacientes 

permanecerão com disfunc ̧ão ventricular e/ou 

miocardiopatia. 

Estudo descritivo básico. 

13º Congresso Brasileiro de Clínica Médica. 

3º Congresso Internacional de Medicina de Urgência e Emergência.   

Descrever um caso clínico de Insuficiência 

Cardíaca grave causada por Hipertireoidismo 

em paciente jovem, sendo esta uma causa 

rara de Insuficiência Cardíaca, o que difere 

da epidemiologia habitual e da maioria dos 

estudos e relatos já publicados na literatura.  

Figura 2: Exoftalmia. 

Figura 1: Radiografia de 

tórax com cardiomegalia 

e infiltrado intersticial. 
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