
HIPOPARATIREOIDISMO COMO ETIOLOGIA DE  

NEUROPATIA PERIFÉRICA E MIOCARDIOPATIA DILATADA 
 

Samanta Witzke Massulo1; Rogério Torres Marques1; Carine Pieniz1;  João Mário Secol1; Nádia Ferreira Navarro1  
                           1Universidade Federal de Pelotas 

        

 

Objetivo 
Relatar o caso de uma paciente com cardiopatia e neuropatia periférica devido à hipoparatireoidismo idiopático.  

 

 

 

 

 

Método 
Estudo descritivo do tipo relato de caso, cujos dados foram colhidos através de anamnese, atendimento, seguimento do paciente e decisões 
registradas pela equipe  responsável. 

 

 

 

Resultado 
Paciente 56 anos, feminina, branca, divorciada, natural e procedente de Pelotas, Rio Grande do Sul, Brasil, interna no Hospital Escola da 
Universidade Federal de Pelotas , em junho de 2015, devido paresia e dor intensa em membros inferiores (MMII).  
 

Relata que 3 meses antes desta internação iniciou fraqueza muscular leve, sem prejuízo em atividades diárias; evoluindo no mês anterior, 
quando houve  internação por descompensação de insuficiência cardíaca congestiva,  para paresia impor-  
 

 

 

 

tante de MMII com incapacidade de deambulação. Associado, apresentava diminuição da sensibilidade em 
ambos MMII – porém mais evidente à esquerda –,parestesia nas mãos e dor em queimação – referida como 
fincadas – nas mãos e pés. Também relata alterações nas unhas das mãos (imagem 1); pele seca; queda de 
cabelo; perda ponderal de, aproximadamente, 10 kg em 2 meses e constipação intestinal. Traz alguns 
exames realizados previamente, como Ecocardiograma – de 24/04/15, indicando miocardiopatia dilatada, 
VE com dimensões aumentadas, hipertrofia excêntrica, FE 34% - e Eletroneuromiografia – de 29/05/15, 
com sinais neurofisiológicos de polirradiculoneurite (Guillain-Barré).  

Imagem 1 

 
Introdução 

Hipoparatireoidismo idiopático é uma patologia rara de apresentação frequentemente oligossintomática, variando conforme a gravidade das 
alterações hidroeletrolíticas associadas. Na presença de hipocalcemia crônica e severa podem ocorrer episódios convulsivos, insuficiência 
cardíaca refratária, laringoespasmo, dentre outros. Descreve-se o caso de uma paciente com quadro clínico arrastado e progressivo de 
cardiopatia, alterações oculares e neuropatia periférica. 

 

 

 



 

Exames laboratoriais da chegada mostraram anemia normocítica e normocrômica (hemoglobina 10,9 g/dL) e hipocalce-
mia severa (cálcio 3,3 g/dL). Foi iniciada imediatamente reposição de cálcio endovenoso e, após, com carbonato de cálcio 
e vitamina D e solicitados novos exames para investigação, que mostraram Fósforo 7,7 mg/dL, Magnésio 2,36 mg/dL, 
PTH < 1,2 pg/mL, TSH 4,697 UUI/mL, T4 livre 1,97 ng/dL, Calciúria de 24 horas 57,5 mg, Ferritina 232,06 mg/mL, 
Ferro sérico 69,8 Ug/dL, Vitamina B12 457 pg/mL e Ácido fólico 6,9 ng/mL. Também solicitado Eletrocardiograma da 
chegada, que mostrava prolongamento do intervalo QT. 
 

Com a confirmação de hipoparatireoidismo, foram solicitados exames de imagem para auxiliar no diagnóstico: US de 
região cervical não mostrava alterações em paratireoides; TC de crânio (imagem 2) evidenciou calcificações em cerebelo, 
núcleos da base e coroas radiatas; TC de tórax apresentou nódulos pulmonares periféricos irregulares em ápice, sendo o 
maior com 1,7 cm de diâmetro; TC abdominal sem alterações. Realizado o mini exame do estado mental, sem alterações. 
E mantida reposição com carbonato de cálcio e vitamina D com normalização dos valores de cálcio (9,0 mg/dL).  
 

Paciente apresentou melhora progressiva de paresia de MMII, assim como de sensibilidade. Contudo, manteve parestesia 
em MMII, principalmente nos pés, o que dificultava a deambulação. Houve recuperação parcial dos reflexos patelares 
bilateralmente, porém com flutuação da resposta ao longo dos dias. Reflexos Aquileus permaneceram ausentes. E não 
houve alteração da parestesia em mãos. Foi medicada com Paracetamol+codeína e Gabapentina (1200mg/dia) e com 
bom controle da dor em extremidades. 
 

Foi solicitada nova TC de tórax, com diminuição do tamanho dos nódulos pulmonares em relação ao exame anterior, e 
aventada hipótese de nódulos reativos, com plano de seguimento por imagem. Novo ecocardiograma – após 20 dias de 
reposição de cálcio, ao final da internação–demonstrou manutenção das alterações estruturais com FE estimada em 40%.   
 

Paciente recebeu alta com prescrição de carbonato de cálcio 3g/dia e calcitriol 0,25mg/dia, além das medicações já em 
uso para tratamento da insuficiência cardíaca com plano de retorno ambulatorial para acompanhamento e reavaliação da 
manutenção das medicações.  

 

Quando questionada sobre patologias prévias, refere cirurgia de catarata bilateral aos 46 anos e ICC com cardiopatia dilatada diagnosticada 
há 6 anos. Fazia uso de Carvedilol, Furosemida, Espironolactona, Captopril e Digoxina, que foi suspensa há poucos por suspeita de 
intoxicação. Também recorda episódios de lipotímia ao levantar-se rapidamente –  associava-os à hipotensão já que, segundo ela, sempre teve 
níveis tensionais em torno de 90/50-100/60mmHg – e quadros de engasgos com líquidos durante o último ano com melhora espontânea. 
 

No exame da chegada, estava em bom estado geral, mucosas levemente hipocoradas, hidratada, lúcida e orientada, fáscies atípica. Peso 46 kg, 
pressão arterial 130/80 mmHg, frequência cardíaca 90 bpm, frequência respiratória 20 irpm. Auscultas cardíaca e pulmonar sem alterações, 
assim como exame abdominal. Ao exame de MMII, pulsos pediosos e tibiais posteriores simétricos; extremidades sem edema; diminuição da 
força bilateralmente, com mínima mobilidade dos membros; diminuição da sensibilidade tátil bilateralmente, porém mais acentuada à es-
querda, associada a dor até o nível sensitivo T9; propriocepção preservada; ausência de reflexos Patelar e Aquileu bilateral- 
mente; reflexo de Babinski com leve resposta em ambos os membros. Apresentava, também, contrações periorais e espas- 
mos espontâneos em região das mãos.  
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Discussão 
As glândulas paratireóides, através do Hormônio das Paratireóides(PTH), são as principais mediadoras da homeostase do cálcio. O hipopara-
tireoidismo –diagnosticado, entre outros critérios, pela baixa ou inadequada dosagem de PTH(8)–provoca desregulação desses mecanismos e 
consequente hipocalcemia– cálcio total no soro normal<8,5-10,5mg/dl(8). Sendo que a gravidade dessa hipocalcemia e sua evolução estabele-
cendo cronicidade determinam a sintomatologia apresentada. Assim, o hipopatireoidismo é capaz de determinar um amplo espectro de mani-
festações clínicas. 
O caso relatado compreende os critérios diagnósticos para hipoparatireoidismo. E, além da queixa principal (paresia e dor intensa em MMII),  
uma investigação ampla contempla diversas manifestações, de amenas a graves e tipicamente crônicas, relatadas na literatura ainda que por 
raros casos. As manifestações neurológicas – alterações táteis e de reflexos de MMII, parestesia de mãos e pés, paresias musculares, dormên-
cia perioral, laringoespasmos – relacionadas a tetania ou neuropatia periférica são decorrentes de irritabilidade neuromuscular(6,9). As 
manifestações  cardíacas – insuficiência cardíaca congestiva, prolongamento do intervalo QT ao eletrocardiograma – também estão presentes 
na literatura  reconhecendo que, ainda  por mecanismo não bem definido, a hipocalcemia prejudica a performance cardíaca(4). Ainda há 
manifestações que evidenciam a cronicidade como distúrbios extrapiramidais – calcificações em cerebelo, núcleos de base e coroas radiatas –, 
manifestações ectodérmicas – pele ressecada e espessa, cabelos com fragilidade, unhas quebradiças e com sulcos transversais característicos 
(imagem1) – e doença ocular – catarata precoce – sobre a qual ainda é importante destacar ser decorrente de hipocalcemia crônica causada, 
exclusivamente, por hipoparatireoidismo (6,9,10).  

Conclusões 
O caso apresentado é compatível com os achados descritos na literatura de hipoparatireoidismo idiopático, ao mesmo tempo em que reafirma 
a neuropatia periférica como achado clínico possível de tal patologia. É importante ressaltar que frente ao quadro de insuficiência cardíaca 
não responsiva a terapia otimizada e outras manifestações clínicas associadas, a investigação do quadro possibilitou o tratamento adequado e 
obtenção de melhores resultados. Torna-se relevante a lembrança que apesar de incomum, tal alteração deve ser aventada nos diagnósticos 
diferenciais. 
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