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1 - INTRODUÇÃO 1 

A Tireoidite auto-imune bociogênica (T.A.I.B.), 

ocupa atualmente lugar de destaque entre as patologias ti 

reoideanas sendo a mais freqüente, responsável pela maior 

parte dos casos de bõcios infantis e principal causa de 
5 3 / 1 3 e i l S 6 / ) t 3 > 

hipotireoidismo primário adquirido. 

Desde 1912, a partir da clássica descrição, por 

Hashimoto, a T.A.I.B., também conhecida entre outras de

signações como Tireoidite de Hashimoto, Tireoidite Crôni

ca, Bôcio Linfornatoso e Tireoidite Linfocitica vem se 

constituindo um desafio para os especialistas, no que tan 

ge a sua etiopatogenia e sua evolução clinica particular. 

Aceita-se no momento atual que mecanismos auto-

imunes semelhantes possam estar implicados na etiopatoge

nia das doenças tir*?oiâeanas auto-imunes (T.A.I., doença 

de Graves e mixedema primário). Entretanto, ainda perma

nece obscuro o evento inicial que deflagra a doença, e 

qual dos mecanismos imunopatogênicos seria o principal 

causador da lesão básica inicial. A indução e manutenção 

da autotolerância ê assunto ainda problemático, mas a par 

tir das teorias propostas para explicar a quebra da mesma 

surge novas perspectivas de tratamento que poderão trazer 

benefícios para os pacientes acometidos pelas doenças au

to-imunes. 

Em virtude das diversas exteriorizações clínicas 

da doença, mimetizando outras afecçoes tireoideanas, im-
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põem-se critérios clínicos bem definidos para o seu diag

nóstico. Desde que para esse fim nenhum dos critérios é 

absolato, a sua associação, constitui arma valiosa para o 

diagnóstico diferencial, evitando a necessidade de confir 

mação histolõgica pela biõpsia tireoideana.53'81"75 

Considerando-se a relevância desse problema es

sa pesquisa procurará alcançar quatro objetivos: 

- Analisar o papel da auto-imunidade tireoidea

na contribuindo com uma revisão de literatura 

atualizada. 

- Proceder a avaliação clinica de pacientes com 

suspeita 1e T.A.I.B., portadores de bõcio e 

anticorpos antitireoideanos. 

- Avaliar os critérios clínicos e laboratoriais 

propostos para o diagnóstico da T.A.I.B. 

- Analisar a relação entre as 2 técnicas utili

zadas na detecção dos anticorpos assim como a 

importância do anticorpo antimicrossomal no 

diagnóstico e sua relação com a tireotropina 

(T.S.H.) e a função tireoideana. 

2 - REVISÃO DA LITERATURA 

A tireoidite auto-imune (T.A.I.), protótipo das 

doenças auto-imunes õrgão-específicas é caracterizada pe

la presença de anticorpos antitireoideanos (A.C.A.T.). 0 
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desenvolvimento de métodos diagnósticos específicos possibi 

litou a detecção desses auto-anticorpos, contribuindo cada 

vez mais para o seu diagnostico. 

2.1 - CLASSIFICAÇÃO E PREVALÊNi A DA T.A.I. 

Admite-se a existência de três variantes da T.A.I.. 

Apesar das similaridades imunolõgicas, genéticas e hormo 

nais entre elas, sugerindo a mesma patogênese, apresentam 

diferentes expressões clinicas e podem ser assim classifica 

das: 

1 - Tireoidite auto-imune atrôfica assintomãtica 

(T.A.I.A.) 

2 - Tireoidite anto-imune atrôfica (T.A.I.At.) 

3 - Tireoidite auto-imune bociogênica (T.A.I.B.) 

Detecta-se em todas as variantes a mesma lesão in 

flamatória básica do parênguima, os mesmos A.CA.T., e alte-
9' 25* 

rações similares no metabolismo do iodo. 

A T.A.I.A., foi demonstrada através de estudos so 

rolõgicos e anatomopatológicos; afeta 3 - 15% da população, 

prevalecendo em mulheres, com o pico de incidência em torno 

de 50 anos. Ela se caracteriza por ausência de bõcio e pre 

sença de A.C.A.T. em pessoas eutireoidenas com níveis nor

mais de hormônios tireoideanos. Geralmente, esta condição 

permanece assintomãtica, embora possam ser detectadas alte

rações bioquímicas de hipotireoidismo subcllnico em grande 
9 

proporção de pacientes. 
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BASTENIE et alii classificaram os sujeitos com 

T.A.I.A. através dos níveis sêricos de T3, T., TSH e do 

pico do TSH apôs o estimulo com TRH. No grupo 1 todos 

parâmetros são normais; no grupo 2 o TSH ê normal, porém 

a sua resposta ao TRH esta elevada, enquanto que no gru

po 3 tanto o TSH quanto o pico do TSH apôs o TRH estão 

significativamente elevados. O nível sérico do T. dimi

nui progressivamente do grupo 1 para o três mas sempre 

dentro dos valores normais. O T3 sérico é normal nos 

três grupos. Do grupo 1 para o 3 ocorrem graus crescen

tes de hipotireoidismo subclínico, sendo o estado euti-

reoideano dos pacientes mantido em função da hiperestimu 

lação da glândula pelo TSH. 

A T.A.I.At. é encontrada na autópsia da maio

ria dos casos de mixedema primário, tendo as mesmas ca

racterísticas histológicas básicas da variante bociogêni 

ca, podendo representar o estágio final desta. Porém, 

outras diferenças entre elas fazem crer que sejam entida 
39 

des separadas, embora intimamente relacionadas. 

A diferença básica entre elas reside na capaci-

de da variante bociogênica em responder ao TSH, o que pa 

rece estar bloqueado na forma atrófica. Entretanto, di

ficulta a separação, a observação de que apôs o tratamen 

to prolongado com tiroxina, 25% dos bócios desaparecem 

completamente, com perda da função tireoideana, tOrnandO-
SSj kZ 

se indistingülveis do mixedema primário. 

A T.A.I.B. geralmente se apresenta com bócio 

difuso assintomático, com marcado predomínio do sexo fe-
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ninino sobre o masculino, ocorrendo principalmente entre a 

terceira e a quinta décadas, embora possa se desenvolver 

em qualquer idade. 

Nas últimas décadas houve um aumento gradual na 

prevalência das T.A.I.111 BROWN et alii sugerem que tal au 

mento possa estar relacionado ao aumento concomitante de 
i» 

iodo na dieta. 

Quanto a sua incidência, LEVINE et alii relatam 

que ocorreram 69 casos de doença clinica por ano entre 

100.000 pessoas, porém estes números provavelmente subesti^ 

mam a incidência real, pois encontrou-se lesão histolõgica 

da doença em 2% das autópsias realizadas em mulheres bran-
1 02 

cas. 

RALLISON et alii estudando a ocorrência da T.A.I., 

na infância e adolescência, em 5.179 escolares num período 

de 6 anos identificaram 62 casos (1,2%). 

2.2 - ETIOPATOGENESE 

2.2.1 - Auto-imunidade nas doenças tireoideanas 

Há 30 anos foram publicados os primeiros estudos 

sobre o papel da auto-imunidade na doença tireoideana numa 

na e em animais de experiência, surgindo novo campo de in

vestigação na Endocrinologia. Esses estudos realizados em 

três continentes distintos usando técnicas de abordagem di. 

ferentes, representam exemplos raros de convergência na in 

vestigação cientifica. 
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Em Büfalo, New York, WITEBSKY e ROSE envolveram-

se em um estudo imunolõgico ôrgio-especlfico, tendo usado co 

mo proteína õrgão-especlfica a tireoglobulina, principal 

constituinte do extrato tireoideano e forma molecular de ar

mazenamento do hormônio tireoideano. As propriedades õrgao-

esptcíficas da tireoglobulina jS era bem conhecidas desde as 

investigações desenvolvidas anteriormente por HEKTOEN et alii. 

Estes demonstraram que o antisoro preparado em coelhos rea

gia com a sua tireoglobulina, tendo pouca ou nenhuma reativi^ 

dade com proteínas similares de outros órgãos da mesma espé

cie, o antisoro da tireoglobulina apresentou também reação 

cruzada de extensão limitada com a tireoglobulina de outras 
1 91» SI 

espécies de mamíferos. 

Continuando nesta linha de investigação, ROSE e 

WITEBSKY induziram experimentalmente, pela primeira vez, T.A.I. 

injetando em coelhos a sua própria tireoglobulina concomitan 

temente com o adjuvante completo de Freund (A.C.F.). Os coe

lhos desenvolveram auto-anticorpos reativos contra a sua ti

reoglobulina e também infiltração linfocítica da tireóide, 

com quadro histolõgico semelhante â tireoidite crônica huma-
152 

na. 

Prosseguindo, os mesmos autores pesquisaram o soro 

de pacientes com quadro histolõgico de tireoidite crônica, 

através do teste de hemaglutinação, usando a tireoglobulina 

humana como antigeno. A maior parte desses pacientes tinha 

anticorpos específicos antitireoglobulina similares aos en-
1 92 

contrados nos c o e l h o s imun^tados. 
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Nessa mesma época, em Londres, R01TT e CAMPBELL 

estavam estudando como modelo de auto-imunidade a respos

ta imunológica de coelhos ao seu próprio leite. DONIACH 

propôs a inclusão de pacientes com Tireoidite de Hashimo

to, nesse estudo, pois estes tinha apresentado aumento de 

gamaglobulina, fato interpretado por elõ, como indicação 

de produção de anticorpos. ROITT et alii então efetuaram 

testes de precipitação, no soro destes pacientes, encon

trando reações positivas, demonstrando a presença de anti. 
1*7 

corpos antitireoglobulina. 

O terceiro tipo de investigação coube a ADAM3 e 

PURVES, fe''" Dunedim, Nova Zelândia. Estes verificaram 

que o soro de certos pacientes com doença de Graves provo 

cava uma resposta tireoideana mais prolongada do que o 

TSH em porcos da Guiné. 0 nome LATS (substância tireoide 

ana de longa duração' foi dado a esse fator que posterior 

mente se descobriu ser uma imunoglobulina. Evidências 

atuais sugerem que ele é um auto-anticorpo estimulador dî  
186/169 

rigido â área do receptor do TSH na célula tireoideana. 

Portanto, o ano de 1956 foi decisivo para o es

tabelecimento das bases da Imunoendocrinologia. Surge en 

tãc a era das doenças auto-imunes. 

O sistema imune, como já está bem estabelecido, 

possui três funções principais: defesa, homeostase e vigî  

lância que respectivamente protege o organismo contra mi

croorganismos invasores, remove autocomponentes danifica

dos e reconhece e destrõi as células mutantes. Qualquer 
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desvio resulta em doença, ou seja hi persensibilidade a in-

fecção, auto-imunidade e maligniâade. 

Dentre as células que participem da imunidade, te 

mos cs macrõfagos, que processam e apresentam o antigeno em 

uma forma iraunogênica; os linfôcitos B, do qual se diferen 

cia o plasnsõcito responsável pela imunidade humoral a par

tir da produção dos anticorpos e os linfôcitos timo depen

dentes, ou linfôcitos T, responsáveis pela imunidade celu

lar. De acordo com REINHERZ e SCHLOSMAN, os linfôcitos T 

possuem duas subpopulações que, segundo suas funções foram 

denominadas de linfôcitos T auxiliares (Ta) e linfôcitos T 
mi 

supressores (Ts) (Figura 1), 

Medula óssea Medula óssea 

Figura 1: Interações entre os linfôcitos 
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As imunidades humoral e celular são dois sistemas 

que atuam paralelamente para manter a homeostisia do orga

nismo contra a invasão de antigenos estranhos. 

Normalmente, os constituintes próprios do organis 

mo nao estão incluídos nas reações imunolõgicas. 

A fim de compreender a patogênese e os fenômenos 

imunolõgicos associados aos distúrbios tireoideanos auto-

imunes é necessário conhecer a origem da ausência de respos_ 

ta ao próprio (autotolerância) . 

2.2.2 - Autotolerância 

O sistema imunológico possui a propriedade intrín 

sica de diferenciar entre o próprio "self" e nãc-prõprio 

"non self", normalmente não reagindo contra o próprio. 

Segundo ROSE et alii, VOLPE e WICK, para determi

nar como a autotolerância ê mantida ou perdida têm sido de 

grande ajuda os modelos em animais de experiência,151"180'187 

De acordo com o principal corolário da teoria da 

deleção clonal de Burnet ou teoria do "clone proibido", os 

precursores dos linfõcitos auto-reativos seriam permanente

mente bloqueados ou eliminados durante o desenvolvimento fe 
I S O 

tal. 

Evidências que suportam e s t a t e o r i a vêm da produ

ção experimental de to le rânc ia imunológica com a introdução 

p e r i n a t a l de a lorn t ígenos , tornando o r e c i p i e n t e não respon 
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sivo ao aloantígeno particular; este passa a ser falsamente 
I S O 

reconhecido como próprio. 

O conceito da deleção clonal, poderia geralmente 

ser aceito como explicação para a autotolerância a antlge-

nos que se estabelecem bem antes do nascimento e tem ampla 

distribuição no organismo. 

Considerando a teoria exposta, a quebra de tole

rância ocorreria pelo aparecimento de clones auto-reativos 

(clones proibidos) por mutação aleatória. 

Entretanto contradizem a teoria da deleção clonal 

as seguintes observações: 

1) Facilidade de provocar a formação de auto-anti^ 

corpos para muitos antígenos teciduais (estimu 

lação "in vitro" de linfócitos com auto-antíge 
127 

nos) . 

2) Demonstração, em animais de experiência e tam

bém na circulação de indivíduos normais, de 

linfócitos auto-reativos, a pazes de reagir 
t 

com antígenos autÓlogos, como a tireoglobulina. 

A partir da identificação do anticorpo antitireo-

globulina postulou-se a teoria do antlgeno seqüestrado para 

explicar a quebra da autotolerância na Tireoidite de Hashi-

moto, 

Esta teoria baseava-se na suposição de que deter

minados antígenos não teriam contato com o sistema imune du 
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rante o período fetal para o reconhecimento do próprio. 

Se ocorresse uma lesão tecidual por qualquer etio-

logia, incluindo a infecçao viral, poderia haver liberação 

de tais antígenos com deflagração da resposta imune. Assim, 

a liberação da tireoglobulina dos foliculos para a circula

ção era considerada o mecanismo deflagrador da resposta imu-

ne na Tireoidite de Hashimoto. Contudo, foi demonstrado que 

a tireoglobulina era encontrada na circulação de pessoas nor 

mais inclusive durante a vida fetal, contradizendo os postu

lados da teoria, sendo esta abandonada. 

Realmente, estudando a tolerância â tireoglobulina, 

WEIGLE e ALLISON et alii confirmaram que normalmente ela cir 

cuia em pequenas quantidades e a tolerância seria induzida 

só a nível de célula T. As células B, capazes de reagir com 

a tireoglobulina, persistem no organismo; logo, para defla

grar a produção de auto-anticorpos seria necessária a presen 

ça de células T auxiliares que seriam induzidas a partir de 

células T responsivas â tireoglobulina quimicamente alterada 

ou por reação cruzada ou mesmo por sinais não específicos, 
185» 2 

fornecidos pelos mitõgenos da célula B, Como exemplo 

WEIGLE demonstrou ser possível produzir tireoidite, experi

mentalmente, injetando, em coelhos, a sua própria tireoglobu 

lina associada a grupos sulfanílicos e arsenílicos ou inje-
les 

tando tireoglobulina humana ou bovina. 

Posteriormente, ESQUIVEL et alii, injetando em ca-

mundcngos tireoglobulina murina, concomitantemente a um esti_ 

mulador policlonal de célula B, como o lipopolissacarideo 

bacteriano, obtiveram um quadro de tireoidite, demonstrando 



que um auto-antlgeno não modificado pode causar doença ti-

reoideana auto-imune. 

Embora a hipótese de WEIGLE e ALLISON et alii res 

pondesse a muitas questões sobre a autotolerância ã tireo-

globulina, permaneceram algumas observações inexplicáveis, 

como a existência de células T reativas ã tireoglobulina 

humana, no timo de fetos jovens. 

Além disso, ROSE et alii, em estudos sobre tireo 

idite experimentalmente induzida em camundongos, demons

traram que a resposta murina é geneticamente controlada por 
í 

genes da resposta imune, operando ao nível de linfõcitos T. 

Estes achados confirmam que esta população de linfõcitos es 

tá normalmente presente, regulando especificamente a res-
106 

posta das células B â tireoglobulina. 

De acordo com os resultados experimentais descri^ 

tos, ESQUIVEL et alii nao encontraram nenhuma resposta â 

tireoglobulina em animais que eram congenitamente atlmicos 

ou que foram timectomisados ao nascimento. Não ocorreu 

resposta mesmo quando lhes era dada tireoglobulina com li-

popolissacarídeos, confirmando realmente a necessidade da 
1,9 

presença das células T para a resposta â tireoglobulina. 

Em pesquisas experimentais posteriores, ELREHEWY 

et alii demonstraram que a resposta â tireoglobulina desen 

volvia-se apenas em cepas de camundongos geneticamente bem 

responsivas, quando neles eram injetadas várias doses pe

quenas de tireoglobulina murina, sendo que nenhuma reação 

desenvolvia em animais timectomizados. 
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Finalmente, OKAYASU e t a l i i comprovaram que l i n -

fóc i tos T de camundongos bem responsivos se proliferavam 
127 

na presença de tireoglobulina. 

Todas essas observações demonstraram que as célu 

Ias T reativas à tireoglobulina, assim como as células B, 

estão presentes em camundongos geneticamente programados 
is» its 

para terem uma resposta vigorosa a tireoglobulina. 

Surge então a pergunta: por que animais ou pes

soas, não desenvolvem resposta auto-imune lesiva a auto-an 

tlgenos como a tireoglobulina no curso normal dos eventos ? 

A resposta vem do controle regulatõrio normal do 

sistema imunológico. Sem controle apropriado, a resposta 

imunológica poderia agredir ao próprio hospedeiro. De fa

to, as células B, que não respondem ao sinal regulatõrio 

da célula T, e continuam a manufaturar imunoglobulinas, têm 

características de malignidade como no mleloma ou macroglo 

bulinemia. Então torna-se necessário que o sistema imuno 

lógico seja submetido normalmente a um controle homeostãti^ 
150 

co, cuja natureza foi só recentemente elucidada. 

2.2,3 - Regulação Imunológica 

Admite-se atualmente dois mecanismos básicos de 

regulação imunológica: Mecanismo paralelo (Teoria do balan 

ço clonal) e Mecanismo seqüencial (Teoria de rede). 

O mecanismo do balanço clonal, segundo ROSE et 



•Hi, baseia-se nas duas subpopulações de linfõcitos T# gera-

154 
das durante a Maturação tlmica: T auxilias e T supressor. 

Conform* demonstraram REINHERI « SCHLOSSHAN as duas 

subpopulações de linfõcitos T têm distintos marcadores alo-

antigênicos, sendo detectados por anticorpos nonoclonais. A-

tualmente, as series de anticorpos monoclonais usadas são as 

OJCT. 

Considerando-se o aspecto funcional, a OKT. detecta 

a aaioria das células T periféricas humanas, a OKT., subpopu

lações contendo células T auxiliares, e a OKT- os linfõcitos 

T supressores e citotõxicos efetores. ' 

O linfõcito T auxiliar te» como função cooperar com 

os linfõcitos B na produção de anticorpos. Também é capaz de 

cooperar com os linfõcitos T efetores responsáveis por efei

tos citotõxicos diretos. 

Os linfõcitos T supressores suprimem a produção de 

anticorpos pela célula B e reduzem os efeitos mediados pela 

célula T efetora. 

0 segundo mecanismo de regulação imunolõgica é cha

mado seqüencial e depende da suposição de que o receptor dos 

linfõcitos T e B, especifico para o antigeno (idiotipo) é ele 

mesmo distintamente1 antigênico. 

Conceitua-se então o idiotipo como o caráter antigê 

nico decorrente exclusivamente da constituição de uma macro-

molécula (anticorpo ou receptor celular) ao desenvolver 

sua capacidade de se combinar, com alta especificidade,ao 
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seu determinante antigênico. Espera-se, então, que para ca

da clone especifico, em resposta a um dado determinante anti^ 

gênico, haja um idiotipo característico para o qual haverá 

um antiidiotipo especifico. 

Conforme KELSOE et alii, os anticorpos antiidioti-

picos podem ser produzidos por imunização com anticorpos pro 

teicos monoclonais; "in vivo", por malignidade plasmacitica 
ee 

ou "in vitro", por híbridos celulares. 

BOTTOMLY et alii mostraram .que anticorpos antüdiotl^ 

picos diminuem ou abatem a resposta imunolõgica a um antige-
17 

no particular, 

Ê importante salientar que o próprio antiidiotipo 

tem especificidade antigênica distinta e pode deflagrar uma 

resposta imunolõgica. 

A teoria da rede de regulação imunolõgica sugere 

que os idiotipos carream determinantes antigênicos distintos 

que conduzem â produção de antiidiotipo com funções regulatõ 

rias.150 

De acordo com KIM e EICHMANN a especificidade idio 

típica está presente nas células T e também nas células B; 

as células T com especificidade antidiotlpica ou seus produ

tos solúveis podem ser imunoreguladores. Então a produção 

de anticorpos específicos é seguida da síntese de uma segun

da população de anticorpos contra a região variável (idioti

po) do primeiro anticorpo. Esses anticorpos antiidiotipos in 

teragiriam com os determinantes idiotlpicos dos linfÕcitos T 
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e B envolvidos na síntese do primeiro anticorpo, controlan-
91 #WS 

do-a. 

McCOY et alii, atribui a teoria da rede (idioti-

po/antiidiotipo) papel importante na auto-imunidade, conclu 

indo que ela deve ser operativa principalmente ao nível ce-
li2 

lular. 

Conforme o descrito, a diferença entre regulação 

paralela e seqüencial é feita por diferenças na especifici

dade do agente supressor. (figura 2) 

Regulação da célula T 

Seqüencial 

Paralela 

f igura 2 . Mecanismos possíveis para regulação da^cêlula T na respos 
ta imune. TA: célula T auxiliar, Ts: célula T supressoraT 
id: idiotipo; aid: antiidiotipo. 

As cé lu l a s T supressoras e seus f a to res têm prova 

velmente especif ic idade i d i o t í p i c a , enquanto c é l u l a s T antjL 

i d i o t í p i c a s teriam a espec i f ic idade a n t i i d i o t í p i c a comple

mentar . No camundongo, jâ foram observadas c é l u l a s supres -



17 

soras com ambas as especificidades, e fatores derivados des

sas duas diferentes populações de linfõcitos têm sido isola-
150 

dos das suspensões de células T. 

Os mecanismos propostos para a imunoregulação são 

üteis para novas experiências e estudos sobre a ocorrência 

natural das doenças auto-imunes. O mais importante e que 

oferecem novas possibilidades para o controle especifico dos 

processos auto-imunes através do desenvolvimento de agentes 
150 

específicos supressores idiotípicos e antiidiotipicos. 

2.2.4 - Precipitação da doença auto-imune 

ROSE et alii afiançam que a teoria alternativa do 

balanço clonal avançou mais do que a teoria da deleção clo

nal de Burnet, trazendo uma nova visão sobre a autotolerSn-

cia: supondo-se que a resposta a um antigeno é determinada 

pelo equilíbrio de células que têm função promotora (auxili

ar) ou reguladora (supressora), normalmente a exposição a an 

tígenos próprios desencadeia, predominantemente, a produção 

de célula T supressora, enquanto que a maior parte dos antí-

genos estranhos induz ao balanço em favor da célula T auxilî  

ar. Ambas as situações podem ser revertidas através de ade-
15W 

quada manipulação experimental. 

Para explicar a quebra da autotolerância, ROSE et 

alii incorporam a teoria da deleção clonal de Burnet â teo

ria do balanço clonal e inferem que o aparecimento espontâ

neo da doença tireoideana auto-imune, (em pessoas predispos

tas geneticamente — que tenham um defeito herdado no contro-
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le imunolôgico — ) pode ser devido ao surgimento por muta

ção aleatória de um clone proibido especifico de linfôcitos 

T auxiliares para o qual o controle imunolôgico não foi adequa 

do, provavelmente por defeito no linfôcito T supressor espe 
151. 

clfico para o auto-antígeno. 

Várias experiências têm sido feitas para a deter

minação do "status" do linfôcito T supressor em pacientes 

com doença tireoideana auto-imune. 

Os trabalhos sobre função e número dos linfôcitos 

T supressores no sangue periférico, nestes pacientes, rela

tam resultados conflitantes, No entanto, a maior parte de 

seus autores concordam que deve ocorrer um defeito ôrgão-es_ 

pecifico no linfôcito T supressor, "'77,ao,115,123,136,1*3,163, 
173,183. 

OKITA et alii acrescentam ainda que os linfôcitos 

de pessoas normais compensariam experimentalmente a defici

ência dos linfôcitos T supressores de pacientes com T.A.I.129 

Em contraposição, CANONICA et alii e INADA et alii, 

encontraram quantidade normal de linfôcito T supressor. En 

tretanto, são contestados por terem usado estimulantes anti. 

gênicos não específicos, e testes não específicos para lin-

fôcitos T supressores. Outra explicao seria que a quantida 

de de células T supressoras, que supervisionam as células T 

auxiliares especificas para antlgenos tireoideanos, é muito 

pequena em relação S população total e, quando o método não 

é especifico, é impossível detectar a sua diminuição na anã 
30/73 

lise da população total de células T supressoras. 

A maior parte dos estudos sobre os linfôcitos T, 
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na T.A.I., restringe-se à análise destas células no sangue 

periférico. Considerando-se que o processo patológico é 

localizado na glândula tireõide e que há infiltração glan

dular com células imuno-competentes, os estudos sobre a po 

pulação local de linfôcitos T são de extrema importância. 

Estes estudos têm sido realizados a partir de aspirados ce 

lulares obtidos por biõpsia com agulha. Seus resultados 

expressam o suporte teórico de que realmente hS uma diminui 

ção de células T supressoras intratireoideanas com aumen

to da relação T auxiliar / T supressor e aumento relativo 

de iinfõcito B compatível com a síntese local efetiva de 

auto-anticorpos, valorizando o significado patogênico das 

79 

alterações observadas nos linfôcitos T periféricos. 

Confirmando tais estudos, WEETMAN et alii demons^ 

traram que os linfôcitos infiltrantes da tireõide têm a ca 

pacidade de produzir imunoglobulinas, incluindo anticorpos 

131 

antitireoglobulina e antimicrossomal "in vitro". 

Considerando-se que realmente ocorra uma diminoi 

çâo de células T supressoras, a T.A.I., ocorreria por uma 

quebra altamente especifica da autotolerância com formação 

de auto-anticorpos que reconhecem um número muito limitado de 

19í90 

determinantes ant igênicos . (figura 3) 
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(Firuga 3) 

Estado noratal Estado auto-imune 

autoantígeno autoantígeno 

Não produz auto-anticorpo auto-anticorpos específicos. 

Inibiçãb da célula B autoreativa liberação da célula B auto-
reativa. 

Figura 3. Precipitação da doença auto-imune 

2.2.5 «- Associação entre as doenças auto-irounes 

A associação entre as doenças tireoideanas auto-

imunes, õrgão-especlficas (doença de Graves, Mixederoa pr_i 

mãrio e T.A.I,) e outras doenças auto-imunes pode ser atri. 

buida a herança de defeitos diferentes na imunoregulação, 

porém intimamente relacionados. 

A coexistência das doenças auto-imunes pode de» 

pender de duas variáveis: a extensão do defeito herdado na 

vigilância imunolõgica (um ou mais clones específicos) e a 

mutação ao acaso do clone ofensor apropriado. £ possível 

que ocorra um defeito especifico herdado na vigilância imu 

nologica para cada condição auto-imune õrgão-especlfica. 
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Se uma pessoa herda dois ou mais defeitos específicos na 

vigilância imunolôgica (contra dois ou mais clones proi

bidos) haveria então associação entre as várias doenças 

auto-imunes, como ocorre na sindrome poliglandular auto-
90 

imune, 

Cada defeito na imunoregulação permitiria que 

um clone de linfõcitos T auxiliares, proibido, auto-rea-

tivo, especifico, que surge por mutação aleatória, inte

ragisse com seu antígeno complementar e induzisse respos» 

ta imune mediada por célula. Isto não requer alteração 
180 

no antígeno, somente a sua disponibilidade. 

0 clone de linfõcitos T auxiliares auto-reati-

vos surgindo por mutação aleatória e escapando da imuno

regulação, presumivelmente se expande por interação com 

seu antígeno e conseqüentemente se dirige e coopera com 

grupos apropriados de linfõcitos B, já presentes. Estes, 

por sua vez, produzem imunoglobulinas específicas, pos

sivelmente necessárias para a expressão completa das al-
90 

terações auto-imunes, 

As remissões poderiam ocorrer por restauração 

da imunoregulação ao seu estado prévio, quando o defeito 

no linfõcito T supressores não fosse grave. As pessoas 

com defeito isolado completo na imunoregulação não te

riam remissões a não ser quando ocorresse destruição com 
19 

pleta do parênquima tireoideano. 
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2.2.6 - Fatores que influenciam o balanço clonal 

Têm sido identificados vários fatores que alteram 

o balanço clonal, tais como: 

2.2.6.1 - Carga genética do hospedeiro Os genes que 

estão associados a uma resposta imune mais vigorosa (genes 

Ir) resultam em freqüência maior de células T auxiliares do 

que de células T supressoras. Por outro lado, em animais 

que apresentam resposta fraca ao mesmo determinante antigê 

nico, foi observada a ausência do gene Ir com diminuição re 

lativa de células T auxiliares ou um aumento relativo de cê 

lulas T supressoras. Ambas as situações têm sido avidencia 
153 $ 178 

das em animais de experiência. 

2.2.6.2 - Apresentação do antlgeno — As células pa

recem incapazes de reagir a determinantes antigênicos, a me 

nos que os antígenos sejam oferecidos na superfície das cé

lulas apresentadoras. Estas são consideradas subpopulaçÕes 

especializadas de macrófagos ou monõcitos. Supõe-se que es 

sas células tenham em comum a propriedade de expressar antí

genos Ia nas suas superfícies ou seja, os antígenos codifi-

cados para a região I do complexo murino H,. Os genes crJÇ 

ticos na regulação da resposta imune têm sido localizados 

nessa região. Nos seres humanos, a região D do antlgeno leu 
127/153/177 

cocitário humano (HLA) é a área equivalente. 

Conforme ESQUIVEL et alii, há suposição de que a 

indução de célula T com função auxiliar ou supressora seja 
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influenciada pela especificidade Ia, na superfície das cé

lulas apresentadoras, com as quais o determinante antigêni. 

co está particularmente associado. 

Esta visão explica o porquê da apresentação antî  

gênica ser tão critica no desenvolvimento da resposta imu-

nolõgica. Segundo KONG et alii e ROSE e KONG, a injeção 

de um antigeno com um adjuvante, tal como a A.CF., resul

ta em fortalecimento da resposta imunolõgica, favorecendo 
9 5 , 1 5 1 

principalmente as reações mediadas por células. 

No caso de auto-antígeno, a forma de apresenta 

ção ê especialmente importante. Por exemplo, uma injeção 

intravenosa com pequenas doses de tireoglobulina murina 

nao deflagra reação evidente no camundongo. Não se desen

volve auto-anticorpo e não aparecem lesSes na tireõide. In 

jetando-se a mesma quantidade de antigeno, com o A.CF. ou 

lipopolissacarldeo, ocorre produção de auto-anticorpos e 

lesão tireoidena por infiltração de células linfôides. 

Essas diferenças são melhor explicadas pela ati

vação de diferentes subpopulaçÕes de linfõcitos, o que de-
125*179 

pende da apresentação antigênica. 

Exemplificando, ROSE et alii demonstraram, em 

pesquisa recente sobre a produção de células supressoras, 

em camundongos que duas injeções com dose grande de tireo

globulina, dias antes da administração da tireoglobulina mu 

rina com o A.CF. produzem uma resposta menor. Além disso, 

os camundongos podem permanecer não responsivos por 28 dias. 
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O estado de não responsividade pode ser transferido para o 

camundongo recipiente singênico, por injeção de célula T 

do baço de animais previamente tratados. 

Outros trabalhos esper intenta is comprovam que a 

não responsividade à tireoglobulina resulta de uma expan

são preferencial de populações de células T supressoras car 
1 51 

regando idiotipos. 

2.2.6.3 - Hormônios sexuais 

O papel dos hormônios sexuais em aumentar ou di

minuir a susceptibilidade â doença auto-imune em camundon

go, oferece, segundo OKAYASU et alii uma abordagem para o 

tratamento das desordens auto-imunes humanas. 0 efeito 

primário dos hormônios sexuais parece ser de proteção an-
126 

drogênica. Entretanto é preciso ressaltar que nem toda 

doença auto-imune humana é mais freqüente na mulher do que 

no homem, sendo preciso investigar cada situação individu

almente, 

2.2.6.4 - Idade 

A idade também pode intervir no balanço entre os 

linfõcitos T auxiliares e supressores. Nos mamíferos, o 

timo começa a atrofiar logo apôs a puberdade, tornando, a 

maturação das células um processo relacionado ao envelhece 
150 

mento. 

£ observação comum que a resposta imunológica a 
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antigenos estranhos, geralmente diminui com a idade avança* 

da, enquanto que a produção de certos anticorpos aumenta 

com a idade na população humana. Este paradoxo pode ser ex 

piiçado por uma alteração do balanço durante o envelhecimen 

to, quando provavelmente ocorre declínio do linfõcito T su-
1 0 1 , 1 > > 5 

pressor, 

2 . 2 . 6 . 5 «• Gravidez 

A gravidez ê outra situação que altera o balanço 

entre linfõcito T auxiliar e supressor, ocorrendo melhora 

de uma grande variedade de doenças auto-imunes durante a 

gestação. SupÕe-se que isso possa resultar dos efeitos de 

células supressoras fetais, agindo para suprimir a rejeição 
36/Bl 

materna do feto. 

2.2.6.6 - Estresse 

£ notório a associação da doença de Graves com o 

estresse. 

O mecanismo pelo qual o estresse emocional ou bio 

l6gico (infecção viral, por exemplo) interfere com o siste

ma imune ainda não está esclarecido, podendo ser através da -
165 

liberação de hormônios esteróides. 

Seja qual for o mecanismo, o estresse pode causar 
150 

um agravamento no defeito dos linfõcitos T supressores. 

Quando ocorre uma virose com liberação de auto-an 
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tlgenos como na tireoidite sub-aguda, havendo desequilíbrio 

entre as populações linfocitárias, haverá produção de auto-

anticorpos específicos temporariamente. De acordo com VOL-

PÊ, quando o paciente se recupera da infecção, a anormalida 
1*0 

de desaparece. 

STRAKOSCH et alii asseguram que a doença auto-imu 

ne sõ se desenvolve se ocorre defeito herdado na supervisão 

imune, e que os fatores ambientais seriam secundários na de 

~ l'5 

flagração da doença. 

2.2.7 - Predisposição genética 

Seja qual for a natureza da lesão tireoideana prjL 

mãria da T.A.I., existem fortes indícios de que ela ê gene-
38*201 

ticamente determinada. 

A agregação familiar das doenças tireoideanas au

to- imunes reflete sua predisposição genética, incentivando 

estudos clínicos nas familias c. etadas. Diversas anormali

dades tireoideanas, tais como bócio, TSH elevado, resposta 

alterada ao TRH além da presença de A.C.A.T,, são detecta-
19,3â/201 

das nos parentes de primeiro grau de pacientes com T.A.I. 

BÜREK et alii detectaram freqüência aumentada de 

A.C.A.T., nos pais e irmãos de pacientes com T.A.I. juve*-

nil, concluindo que nestes casos a predisposição genética ê 

maior d > que nos pacientes adultos. A maior incidência das 

doenças tireoideanas auto-imunes em faixa etária mais avan«-
26 

cada sugere coligação de fatores genéticos e ambientais. 



27 

A transmissão genética ê provavelmente poligênica 

com efeitos cumulativos. ROSE et alii, baseados em mode

los experimentais, propõem que o desenvolvimento da doença 

depende da confluência de três alterações genéticas indepen 

dentes, responsáveis pelas anormalidades na resposta imune, 
151 

na tireôide e no tirao. 

Segundo TAMAI et alii a susceptibilidade a T.A.I. 

e a doença de Graves é controlada por 2 genes, um ligado ao 

antlgeno leucocitário humano (H.L.A.) e o outro relacionado 

ao aIotipo Gm. Fatores imunogenéticos comuns estão envoi vi_ 

dos en\ ambas as af ecções e quem não os possue nlo desenvolve 
1*7 

a doença. 

Através dos antlgenos expressos na superfície ce

lular identificaram-se 3 classes de fatores HLA; a classe 1, 

com antlgenos HLA-ABC, presentes em todas as células nucle-

adas; a classe 2, de antlgenos HLA-D/DR em linfocitos B, ma 

crôfagos e certos linfocitos T; e a classe 3, em certos fa-
i«t 

tores do complemento. 

Os antlgenos HLA-D/DR, em especial, participam na 

apresentação antigênica e cooperação entre as células imuno 

competentes. Recentemente, HANAFUSA et alii demonstraram a 

expressão aberrante desses antlgenos, na superfície dos ti-

reôcitos da doença de Graves e T.A.I., sugerindo .que eles 

próprios possam participar da apresentação antigênica, po~ 
tt 

dendo estar envolvidos na iniciação e manutenção da T.A.I. 

Provavelmente ocorre uma base genética heterogênea 
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para a doença, que seria responsável pelas diferentes Mani

festações clinicas da mesma. MOENS e FARID encontrara* as-

sociação da T.A.I.At. con o HLA-DR. enquanto que para a 
í »i 

T.A.I.B. a relação foi COR O HLA-DR.. Tal fato constitui 

evidência indireta de que essas variantes possa* ser imuno-
i* 

logicamente independentes. 

Ainda não estfi claro o porquê da aiaior freqüência 

de T.A.I. em mulheres. LILLEHOJ et alii propõem que o cro-

mossoma X tenha um papel na predisposição genética. Real̂  

mente a doença é mais freqüente em pacientes com disgenesia 

ovariana, principalmente nos casos de defeito no isocromos-

soma. 

2.2.8 - Papel do iodo na etiopatoginese 

Segundo SILVA, os distúrbios tireoideanos acar

retados pela ingestão de grandes quantidades de iodo estão 

sendo relatados com freqüência cada vez maior. Pode-se atrî  

buir a elevada freqüência de alterações patológicas auto-i-

munes da tireõide observada no Japão e nos E.U.A, aos pro-
ui 

gramas de iodaçío realizados nesses países. 

Porém, HALLISON et alii, estudando a ocorrência 

de T.A.I. em areas onde a ingestão de iodo era diversa, não 

constataram diferença significativa na sua prevalência. 

Logo, permanece a dúvida se o papel do iode é prî  

mário no processo patogênico, concomitante âs anormalidades 

do sistema imune ou se meramente contribue para desmascarar 

uma doença subcllnica prévia. 



2.2.9 - Imunopatogênese 
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A infiltração linfocítica da glândula, os anticor 

pos antitireoideanos circulantes, a associação com outras 

doenças auto-imunes, além da simples observação laborato

rial de hipergamaglobulinemia apontam para o envolvimento do 
"•0 

sistema imune na patogênese da T.A.I. 

Entretanto, um processo auto-imune com produção 

de auto-anticorpos não ê sinônimo de doença auto-imune, na 

qual o processo patogênico ê conseqüência direta da respos

ta imune. 

MILGRON e WITEBSKY reconheceram esta importante 

diferença e formularam critérios a serem preenchidos, para 

se classificar uma doença como auto-imune, que são os se

guintes: 

1 - Demonstração direta de anticorpos ou resposta 

imune celular em pacientes com a doença; 

2 - Reconhecimento do antigeno especifico no tecî  

do ou órgão envolvido na doença; 

3 - Produção experimental de anticorpos em ani

mais imunizados com o antigeno; 

4 - Reprodução da doença em animal experimental i_ 

munizado; e 

5 - Transferência passiva da doença com soro ou 

células imunologicamente competentes. 

Nem todos esses critérios têm sido, porém preenchi 
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. 113 

dos por todas as doenças consideradas auto-imunes. 

Para explicar a lesão tecidual, na T.A.I., têm si

do propostos vários mecanismos, estando envolvidos as imuni-
27 

dades humoral e celular. 

2.2.9.1 <- Imunidade humoral 

Apôs a identificação dos anticorpos antitireoglobu 

lina no soro dos pacientes com T.A.I., foram descritos vá

rios outros auto-anticorpos direcionados contra antlgenos ti-

reoideanos. Esses incluem os anticorpos an ti'-receptores do 
169 

TSH, os anticorpos bloqueadores e estimulantes do crescimen 

to tireoideano, os anticorpos antimicrossomais, os anticor 
38 

pos contra o segundo antigeno coloidal e os anticorpos anti^ 
20 

triiodotironina e antitiroxina. - Pode-se pressupor que airi 

da não foram descobertos vários auto-antlgenos e anticorpos 

antitireoideanos, 

Podemos encontrar também outros anticorpos organo-

Inespecificos nos distúrbios tireoideanos auto-imunes como 

os anticorpos contra componentes nucleares, músculo liso, cé 

lula gástrica parietal, célula da ilhotas pancreãticas, cêlu 
íez 

Ias supra-renais e também, contra a "yersinia enterocolltica". 

2.2.9.2 - Papel dos auto-anticorpos na patogênese «-fator 

citotôxico. 

Embora os anticorpos antitireoglobulina e anting 
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microssomais sejam encontrados no soro da grande maioria 

dos pacientes coir. T.A.I., ainda não está claro se eles 

contribuem sozinhos para a lesão tireoideana inicial, 

Existem anticorpos antitireoideanos que têm po 

tencial citotõxico para as células tireoideanas em cultu 

ra em presença de complemento. Realmente, pode-se de

monstrar a presença de anticorpos no soro dos pacientes 

com T.A.I. que reagem com um antigeno da superfície das 

células tireoideanas tripsinizadas em cultura. Supõe-se 

que estes anticorpos sejam os próprios anticorpos antind 
90 

crossomais. Acredita-se que o seu antigeno tenha dois 

componentes: um intra celular e outro na superfície da 

célula, porém a sua natureza exata ainda não foi esclare 
165 

cida. 

Embora os anticorpos citotôxicos Min vitro" se 

jam ativos, sõ se demonstrou potencial patogênico "in vî  

vo" quando injetados dentro da própria glândula. Prova

velmente concentração suficiente de anticorpo não conse

gue penetrar na glândula para causar a lesão inicial, Po 

rém, se ocorresse lesão da membrana basal folicular, da

no do endotélio vascular pu produção intraglandular dos 

anticorpos citotôxicos,-em presença de complemento, ; seu 
15 0 

papel na imunopatogênese seria relevante. 

Por outro lado, temos que enfatizar a partici

pação indireta dos anticorpos na lesão por complexo imu

ne e na citotoxidade celular dependente de anticorpo 
27, 15 

(C.C.D.A.) . 
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2.2.9.3 - Mecanismo dos imunocomplexos 

Evidências da participação dos imunocomplexos na 

patogênese da T.A.I. vêm da demonstração de espessamento da 

membrana basal folicular com deposito de complexos imunes 
27 

eletrodensos contendo imunoglobulina e complemento, 

KAPPELGAARD et alii dedectaram no soro dos 41 pa 

cientes com T.A.I., imunocomplexos circulantes sendo que em 

63% dos casos os níveis foram bastantes elevados. As imu-

noglobulinas envolvidas foram a IgG e a IgA. MARIOTTI et 

alii utilizando o ensaio celular de Raji demonstraram que 

os antígenos envolvidos nos imunocomplexos circulantes po-
107 

dem ser a tireoglobulina ou outros. 

Logo, os imunocomplexos podem estar presentes na 

própria glândula e na circulação de pacientes com T.A.I.. 

A sua participação na patogênese ê provavelmente secundá

ria, pois o acoplamento do anticorpo com o antlgeno é o 

passo inicial para a C.C.D.A. e quando ocorre complexo an-

tígeno-anticorpo com excesso de anticorpo ê possível armar 

as células K, dando-lhes a especificidade de destruir a cê 

lula-alvo que possui o antígeno específico para o anticor-
27 , 

po, 

2 .2 .9 .4 - Citotoxicidade celular dependente de anticor_ 

po. (C.C.D.A.) 

As células linfõides citotõxicas dependentes de 
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anticorpo são denominadas célula K ou linficitos destruido

res. Elas são provavelmente uma subpopulação de linfôcitos 

ou monócitos que possuem a capacidade de destruir "in vi

tro", células alvo envoltas com complexo antígeno- antico£ 
tf28»15 

po. 

CALDER et a l i i demonstraram que a citotoxicidade 

ocorre "in v i tro" pela combinação da cé lula K, através do 

seu receptor Fe, com a região Fe do complexo antlgeno-anti-
28 

corpo na superfície da célula-alvo. 

AMINO et alii identificando as células K através 

de uma técnica celular de formação de placas,encontraram um 

numero maior dessas células nos pacientes com T.A.I.B., sen 

do que o seu percentual apresentou correlação inversa com 

o T» e T. livres mas não houve correlação entre estas célu

las e os títulos de anticorpos antimicrossomai ou antitireo 
6 

globulina. 

Conforme ressaltamos anteriormente, as células 

K podem ser armadas com complexo antlgeno-anticorpo na pre

sença de excesso de anticorpo. Nesta situação existem pon

tos livres no anticorpo para ligação com o antígeno, tendo 

a célula K capacidade especifica fira matar a célula alvo 

que tenha o antígeno correspondente na sua superfície. (fi 

gura 4). 



34 

Oelula alvo envolta 
anticorpos 

Figura 4 - Mecanismo (OCDA), envolvendo a célula K que 
se torna amada na presença de complexo antíge 
no anticorpo com excesso de anticorpo. 

2 .2 .9 .5 - Imunidade ce lu lar 

0 papel dos l i n f õ c i t o s T na lesão t i r e o i d e a -

na ainda está mal definido. Eles poderiam agir diretamen-
3i» 

te como linfõcitos T efetores citotóxicos ou indiretamente 

a partir da produção de linfocinas pelas células T ativa
das. 

ISO 

As linfocinas têm efeitos potentes sobre ou

tros linfõcitos, podendo atraí-los, e também aos macrõfa 

gos e outras células inflamatórias, para o local da lesão. 

OKITA et alii comprovaram a produção do fa

tor de inibição dos linfõcitos em pacientes com T.A.I. re

forçando a idéia de que os linfõcitos, assim como as lin-
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focinas, possam ter um papel na lesão tireoideana. 

Durante muitos anos, permaneceu o problema se o 

mecanismo imune da T.A.I. é predominantemente humoral ou 

celular. 

Atualmente aceita-se que ambos os mecanismos são 

importantes, sendo muito atrativa a hipótese do mecanismo 
27 

da C.C.D.A. onde ambas as imunidades estão envolvidas. 

2.2.9.6 - Mecanismo de regeneração e destruição celu

lar na T.A.I. 

Segundo DONIACH, a diferença essencial entre as 

variantes atrófica e bociogênica da T.A.I. se deve ã capa

cidade dessa última de desenvolver rapidamente novos áci-

nos, em número sufiente para superar a tendência destruti

va dos foliculos mais antigos pelos mecanismos auto-imunes 

descritos anteriormente. 

Embora a estimulação do crescimento tireoideano 

possa ser controlada predominantemente pelo TSH, as imu 

noglobulinas de crescimento tireoideano (I.C.T.) e as imu-

noglobulinas bloqueadoras do crescimento tireoideano (I.B. 

C.T.) também regulam respectivamente o crescimento e a a-

trofia da glândula acometida pela T.A.I. 

Tanto a I.C.T. quanto a I.B.C.T. são produzidas 

independentemente. Segundo BLIDDAL et alii ocorre correia-
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cão da produção destas imunoglobulinas com o sistema HLA. 

Nos casos de T.A.I. com recorrência d-> bôcio apôs tireoi-

dectomia ou resistência de mesmo ã terapia supressiva com 

T. foi demonstrada a presença da I.C.T., além dos anticor-

pos antitireoglobulina e anti-microssomal habituais. 

KONISHI et alii demonstraram que na variante a-

trõfica, a glândula após a destruição tecidual é incapaz 

de regenerar-se em resposta a maior liberação de TSH, devi 

do a presença de I.B.C.T. que compete com o TSH pelo seu 

receptor. 

Segundo ENDO et alii e KARLSSON et alii pode-se 

raramente detectar nos pacientes com T.A.I. a imunoglubuli 

na bloqueadora da ligação do TSH explicando a irresponsivi 

dade à elevação do TSH, podendo contribuir para o hipoti -

reoidismo associado ã T.A.I. 

O papel patogênico desses anticorpos bloqueado

res ainda ê desconhecido. 

Anticorpos anti-receptor do TSH, estimulantes,co 

mo os encontrados na doença de Graves, podem estar presen

te 

tes em 5 a 10% dos pacientes com T.A.I.. Sua presença ex

plicaria a Hashitoxicose observada em alguns casos e um 

caso de tireotoxicose neonatal transitória na qual a mãe 
70 

tinha T.A.I. com a presença de anticorpo estimulante. 

Postula-se um papel para as prostaglandinas E e 

F produzidas por l in fõc i to s T, como estimuladoras das cé 

lu las t i reo ideanas . Seria um mecanismo compensatório que 

poderia expl icar o e p i t é l i o t ireoideano hiperplásico das 
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lesões leves da T.A.I., como também os sintomas pseudoti-
«»2 

reotóxicos de alguns pacientes. 

O equilíbrio entre os mecanismos auto-imunes na 

patogênese da T.A.I., pode se alterar e ao invés de anti

corpos bloqueadores passar a produção de anticorpos esti

mulantes. Isto explicaria o paciente que eventualmente pas 

sa da condição hipotireoideana por T.A.I., atrófica para 

tireotoxicose. 

0 "follow-up" de pacientes com doença de Graves 

tratados apenas com antitireoideanos revela que muitas ve 

zes situação oposta ã acima citada ocorre, ou seja, o pa

ciente tireotõxico se torna clinica ou subclinicamente hi 

potireoideano. Esta condição também pode ser explicada pe 

Ias alterações na produção de anticorpos anti-receptor do 
78 

TSH. 

Conclui-se que vários mecanismos imunopatogêni-

cos estão envolvidos na lesão tireoideana de pacientes 

com T.A.I. Eles variam da ação direta de anticorpos à a-

ção direta dos linfócitos T incluindo o desenvolvimento da 
32.ISO 

CCDA, complexos imunes e linfocinas. (figura 5) 

0 quadro final da T.A.I., é complexo e difere 

significantemente de um paciente para outro podendo justa 

mente refletir a extensão do envolvimento dos vários meca 

nismos imunopatogênicos citados. 
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F o l i c u l o Tireoideano 

Citotcocicidade dependente 
de antioorpo 

dtotCKicidade direta 
do l infõcito T. 

COLOIDE 

antioorpo fixador 
de oaiplemento 

V 

¥ TSH 

-^^\CftMpO 
ATP 

antioorpo 
blogueador 
do TSH. 

antioorpo 
receptor estimulante 

anticorpo estinulador 
do crescimento tireoideano 
(I.C.T.) 

Figura 5. Diagrama dos possíveis mecanismos inunopatogêncios do T.A.I.B. 
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A glândula típica está difusamente aumentada, ge

ralmente simétrica, com consistência firme e superfície fi

namente granular. A cápsula está espessada, sem aderir às 

estruturas vizinhas. A lobulação é freqüente e pode ocorrer 

acentuação da assimetria glandular pré-existente, geralmen-
Ihit 

te com lobo direito maior que o lobo esquerdo. 

O padrão histopatolõgico pode variar em tipo e ex 

tensão, dependendo da intensidade com que a doença se ex

pressa. Entretanto, três características fundamentais são, 

segundo KUMAR e ROSAI, classicamente observadas: infiltra-
96*1*9 

ção linfocltica, atrofia parenquimatosa e fibrose. 

Há uma infiltração linfocltica difusa que subs

titui a arquitetura nativa e forma grandes follculos linfói 

des com centros germinativos, característicos da T.A.I.. O 

infiltrado inflamatório contém geralmente linfôcitos, célu

las plasmâticas e macrõfagos, cujo número varia nas diver

sas áreas da glândula. 

Ocorre atrofia dos follculos que persistem, com 

escassez ou ausência de colóide e alterações nas células e-

piteliais, que estão aumentadas, com núcleo hipercromáticoe 

citoplasma eosinofilico granular, pelo acúmulo de grande nú 

mero de mitocôndrias. Essas células receberam várias denomi 

nações, tais como células de Ashkanazy, células de Hurthle 

e oncócitos, sendo funcionalmente inativas, não específicas 

e encontrados em outras formas de injúria tireoideana. 
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Em relação a fibrose, pode estar ausente, em leve 

grau, moderada ou acentuadamente presente. 

A extensão da fibrose com a progressão da doença 

é assunto controvertido. WOOLNER et alii constataram que em 

21 casos acompanhados com biópsias feitas com intervalos de 

meses a anos, metade demonstrou aumento da fibrose na se gun 
195 

da biõsia. Apenas 25% dos casos de VICKERY e MAMLIN apre 

sentaram aumento discreto da fibrose. A partir desses dados 

conclui-se que a T.A.I., pode permanecer relativamente está 
176 

tica, sendo a progressão para fibrose pouco freqüente. 

Baseando-se nas diferenças histopatológicas, defi 

nem-se 2 variantes com diferenças clinicas importantes: ã 

variante oxifilica, que tem predominância de células com ai 

terações citoplasmáticas eosinofilicas e infiltração linfo-

cltica proeminente com formação de centros germinativos, fi 

brose mínima e praticamente confinada ao septo interlobu

lar; a variante fibrosa, caracteriza-se por intensa fibro

se, com infiltração linfocltica menos proeminente, contendo 

maior número de células plasmáticas e grande destruição epi 
••2* 119 

telial. 

Na criança ocorre uma forma hiperplástica com pou 

ca fibrose e raras células de Ashkanazy. As células folicula 

res são hiperplásicas e circundadas por células linfóides e 

plasmáticas, que também formam centros germinativos.*2 

0 processo patológico da T.A.I.B., envolve a glan 

dula difusamente ao contrário do que pode ocorrer nos pro

cessos focais, concomitante â doença de Graves, tumor tire-
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oideano ou en glândulas multinodulars. 

2.3 - FISIOPATOLOGIA 

De acordo com BUCHANAN et alii o metabolismo do 

iodo ê anormal na maioria dos pacientes com T.A.I., sendo 

as alterações básicas semelhantes nas três variantes da a-
2"»» 25 

fecção. 

A redução do conteúdo de iodeto intraglandular é 

a alteração mais importante, causando rápida mobilização das 

reservas de iodeto intratireoideano, que se reflete na di

minuição da sua meia vida biológica e no aumento do PBI, 

sem hipertireoidismo e desproporcional ao T. sérico. Quando 

a redução do conteúdo de iodeto é grande pode ocasionar hi-
2H 

potireoidismo clinico. 

Observa-se ainda utilização defeituosa do iodeto 

pela tireõide na formação do hormônio tireoideano. Eviden

cia-se tal alteração pela dissociação entre o iodeto retido 

e a quantidade de hormônio formado, o encontro de iodopro -

teina anormal butanol insoj.úvel, calorigenicamente inativa 

e, adicionalmente, um defeito na organificação responsável 

pela posit ividade do teste do perclorato. 

VOLPÊ et alii constataram ainda um aumento na re

lação da monoiodotirosina com a diiodotirosina intraglandu

lar, sugerindo um defeito de iodação das monoiodotirosinas 

ou simplesmente uma adaptação ao reduzido "pool" de iodeto 
I 61 

intratireoideano. 
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Os mesmos autores confirmam a presença da iodoti-

rosinas circulantes, provavelmente resultantes da hidrõlise 

enzimática da iodoproteina serica butano1 insolüvel. 

Nenhuma das anormalidades descritas é especifica 

da T.A.I. Provavelmente representam os efeitos da injúria 

tireoideana sobre o metabolismo do iodo. Entretanto, con

tribuem para a redução da secreção de hormônios ativos, com 

conseqüente ativação do eixo hipotãlamo - hipõfise - ti-

reõide, e secreção de taxas crescentes de TSH, com evidên

cia funcional de hiperatividade tireoideana sem tireotoxico 

A glândula afetada apresenta reserva funcional d_i 

minuida e quando ocorre estimulo endõgeno máximo ela falha 

em responder ao teste com TSH exõgeno. 

BONNYS e BASTENIE confirmam a elevação do TSH na 

maioria dos pacientes e sugerem que a hiperatividade tireo-

trófica seja importante na patogênese e evolução do proces

so inflamatório, participando na liberação de antigenos ti-
ít 

reoideanos, mantendo o processo auto-imune. 

Os estudos feitos por CAMUS et alii confirmam que 

pacientes sem sintomas, com tireoidite latente detectada pe 

Ia presença de anticorpos circulantes, possuem alterações -

marcantes no metabolismo do iodo, semelhantes ás descritas 
2» 

anteriormente. 

JONCKHEER et alii quantificaram as reservas de 

iodeto glandular desses pacientes através do "scan" fluo-
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rescente. Baseando-se nas concentrações do T. sêrico, TSH ba 

sal e resposta máxima do TSH ao TRH, os pacientes foram Sub
s'» 

divididos em 4 grupos. Os grupos 1, 2 e 3 são iguais aos 
9 

do trabalho de BASTENIE et alii ja descritos anteriormente. 

0 grupo 4 ou H é de pacientes hipotireoideanos sintomáticos. 

Através deste estudo constatou-se redução progressiva do io

de to intratireoideano do grupo 1 para o <jrupo H, que se cor

relacionou com o grau de insuficiência tireoideana. Apesar 

das alterações existentes, a glândula consegue produzir pro

porções quase normais de iodotironinas, graças ao estimulo 

do TSH. Só se constatou diminuição do T. com hipotireoidismo 

clinico quando a concentração do iodo intratireoideano foi 

menor do que 3 mg, concordando com LAMBERG et alii que a re

dução do iodo intraglandular ê importantíssima no desenvolvi 
. 99 

mento do hipotireoidismo clinico. 

De acordo com esses estudos, os pacientes eutire-

oideanos com glândula pequena ou atrõfica, A.C.A.T. positivo 

e TSH basal alto ou resposta ao TRH elevada têm risco aumen

tado de desenvolver hipotireoidismo clínico. 

Ê importante ressaltar que estes pacientes são mui 

to sensíveis às grandes doses de iodo, administradas tanto 

de forma aguda quanto durante períodos prolongados, podendo 

desencadear o hipotireoidismo clinico. 

DHILLON et alii sugerem que na T.A.I.B., o hipoti

reoidismo pode também estar relacionado a ação local da soma 

3 7 
tostativa reduzindo o estimulo do TSH sobre a glândula. 
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2.4 - QUADRO CLINICO 

A condição clinica mais freqüentemente associada 
«•2. 6 3 < 7 2 » 7 5 , 1 0 2 f 1 3 6 # 1 5 f 

a T.A.I.B., é a tireomegalia assintomática. 

Sintomas como nervosismo irritabilidade e fadiga tem sido 

descritos sem evidências laboratoriais de alteração da fun-
"»2»138 

çao glandular. 

Na dependência do estágio evolutivo do processo 

auto-imune, podemos encontrar o paciente hipertireoideano , 

eutireoideano ou hipotireoideano. 

O bõcio é a principal manifestação clinica da 

doença, sendo o seu crescimento gradual, insidioso, geral

mente passando desapercebido, sendo diagnosticado ao aca-

so. 

<t 2 , 5 3 , 6 3 , 1 11 t 1 3 8 , 1 5 5 

De acordo com a maioria dos autores 

o bócio na T.A.I. é difuso e simétrico, com aumento modera

do, móvel com a deglutição, indolor, firme e com superficie 

lusa a irregular dependendo do grau de fibrose existente. 

Com o crescimento difuso da glândula, ocorre acentuação da 

assimetria glandular preexistente, e das reentrâncias entre 

os lobos laterais e o istmo, gue são sentidas â palpação co 

mo bosselamentos ou nódulos. 

A apresentação como nódulo solitário tem sido dejs 

crita mais freqüentemente e na casuística de RALLISON et 
1 39 

alii 35% dos pacientes com nodulação única tinham T.A.I. 

HOLMES et alii encontraram 20% de casos nodulares na sua 
71 

estatística. 
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O lobo piramidal e o gânglio délfico são algumas 
75 

vezes palpáveis. 

Segundo GREENBERG et alii, pode ocorrer dor lo

cal antes do aparecimento do bõcio, porém é sintoma pouco 

freqüente. Raramente nos casos de bõcios muito grandes 

ocorrem sintomas de compressão local como sensação de preŝ  

são, disfagia e rouquidão insidiosa. Nestes casos é impor 

tante a diferenciação de neoplasia associada.''2'172 

Em relação â função tireoideana, a maior parte 
Ml ;h2lf*i7b 

dos pacientes é eutireoideano, entretanto sintomas e sinais 

mínimos de hipotireoidismo são relatados em 20% dos paci-
50 

entes na primeira consulta, evoluindo gradualmente, para, 

nos estágios finais advir atrofia grandular e hipotireoidis 

mo sem bõcio. Realmente, de acordo com SAWIN, a T.A.I. é 
156 

a principal causa do hipotireoidismo primário. 

Em alguns pacientes, um discreto a moderado grau 

de hiperfunção tireoideana pode instalar-se nas fases mais 

precoces, com nervosismo, intolerância ao calor e palpita-

ções. 

Manifestações típicas da doença de Graves podem 

ocorrer no curso da T.A.I.B., com sinais e sintomas de hi

perfunção tireoideana; embora tal associação não seja fre

qüente, ela tem sido mundialmente reconhecida. Para alguns 

autores, ela reflete apenas a associação entre duas doenças 

auto-imunes õrgão-especlficas, enquanto que 
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outros acreditam que e l a s representem duas extremidades do 
162 

espectro de uma única enfermidade. 

Podem surgir em vigência da T.A.I.B., casos com 

tireotoxicose transitória de resolução espontânea, também 

designada de tireoidite indolor ou silenciosa 

onde ocorre destruição inflamatória do tecido tireoideano 

com liberação de grande quantidade de hormônio pré-forma

do para a circulação, e quadro clinico de hipertireoidismo 

associado a captação de 1^1 baixa; nestes casos a condu 

ta e apenas sintomática. 

Existem alguns dados sugestivos de que a tireoi-

te indolor seja uma variante da T.A.I.B.. As alterações pa 

tológicas coincidem na grande maioria dos casos, contudo a 

tireóide pode ser histologicamente normal entre os episó-

dios de hipertireoidismo, e através do acompanhamento -

prolongado desses pacientes, a evolução final da tireoidi-

120 

te indolor poderá ser determinada. 

Cnfase cada vez maior tem sido dada ã flutuação 

espontânea da função tireoideana durante o curso da T.A.I.B., 

podendo ocorrer num mesmo paciente progressão de um estado 

23 

metabolico para outro. '. DONIACH et alii relatam a pro

gressão de pacientes com hipertireoidismo por doença de 
m 

Graves para hipotireoidismo por T.A.I. 

Menos freqüentemente observada ê a progressão de 

hipotireoidismo para hipertireoidismo. KOHUT et alii des

crevem um paciente que após o 69 ano do diagnóstico de 

T.A.I., com hipotireoidismo desenvolveu tireotoxicose por 

V 
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Essas flutuações podem ser explicadas baseando-se 

nas alterações da resposta ao TSH endógeno na dependência -

19 94 dos anticorpos bloquearem ou estimularem a glândula. ' 

2.4.1 - História natural 

A história natural da T.A.I., é pouco conheci

da pois só alguns casos foram observados por períodos pro

longados sem tratamento. A sua fase de indução ainda não 

foi totalmente elucidada sendo, segundo AHO et alii, um pro 
i 

cesso extremamente lento. 

A evolução do bócio ê variável, podendo ser len 

ta e gradual, desenvolvendo-se por meses ou anos em alguns 

pacientes, enquanto que em outros o seu tamanho permanece 
6". 

constante por muitos anos. 

Segundo EVERED et a l i i , deve-se considerar o 

r i sco de fa lênc ia t ireoideana em todos os pacientes , inde-
SD 

pendente de variante que apresentam. O achado de TSH ele

vado em cerca de 50% dos pacientes com anticorpos positivos 
59 

enfatiza o risco do hipotireoidismo. 

BUCHANAN e HARDEN sugerem que o hipotireoidismo 

primário parece ser o resultado final do processo de strut 1̂  

vo da T.A.I., para a qual seria necessária terapia substitu 
21 

tiva com hormônio tireoideano por toda a vida. 

Porém DONIACH et alii relatam um curso flutuan

te da doença, com remissões e exarcerbações, fato também, 

observado por outros investigadores. * 
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GORDIN e LAMBBRG relatam negativação dos títulos 

ss 

dos anticorpos em 13 dos 18 pacientes estudados. Resul

tados semelhantes foram constatados por RALLISON et alii 

em crianças, confirmando o curso autolimitado em 50% dos 
13ê 

casos. 

A aparência histolôgica, geralmente permanece es 

tática apôs um período de desenvolvimento e a progressão 

para fibrose e rara. 

Ocasionalmente ocorrem segundo NELSON e PALMER , 

remissões espontâneas durante a gestação. Entretanto, 

têm sido cada vez mais observados casos de T.A.I, com hi-

potireoidismo pós-gestacionai. De acordo com os casos de 

AMINO et alii e o caso descrito por FREY o curso da doença 

pós-gestacional é intermitente, havendo inclusive casos 
3»W,S#1S<» 

com recuperação espontânea. 

YAMANOTO et alii e YAMANOTO e SAKAMOTO acompanha 

ram casos com remissões espontâneas sem relação com a gra-
198,199 

videz, e RIDDERVALD descreve um caso com quatro re-

missões espontâneas. 

2.4.2 - Doenças associadas 

KHOURY et alii verificaram predisposição para di 

versas doenças auto-imunes em cobaias com T.A.I., experi -

mental. Tal associação ocorre também nos pacientes com 

T.A.I., sendo mais marcante com as doenças auto-imunes õr-

gão-especificas, como anemia perniciosa e gastrite auto-i^ 
ISO 

mune. 
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Detecta-se a presença dos anticorpo? ant i - fa tor 

i n t r i s s i c o e ant i cé íu la parietal gástrica em 30% dos pa

c ientes com T . A . I . , sendo também freqüente a presença de 
76/150/156 

anticorpos anticelula adrenal. 

A T.A.I., em associação com a insuficiência co£ 

tico-adrenal é conhecida como sindrome de Schimidt. 

Dentre as doenças auto-imunes organoinespeeifi

cas são mais freqüente a associação com a artrite reuma -

toide2,2 lupus eritematoso sistêmico, sindrome de Sjogren e 
75 

Miastenia Gravis. 

A T.A.I., hipotireodismo primário e a presença 

dos A.C.A.T., ocorrem com mais freqüência entre os pacien 
9/63 

tes com diabetes e com alterações cromossomiais tal 
„ 6". 

como a sindrome de Turner. 

MARKS et alii encontraram maior freqüência de 

casos de prolapso de válvula mitral entre os pacientes com 
109 

T.A.I. do que no grupo controle. 

A freqüência da associação entre T.A.I. e neo

plasia tireoideana, principalmente o tipo papilífero di

fere entre os autores. Segundo WOOLNER et alii, em 600 ca 

sos, a freqüência não foi maior do que a que ocorre ao a-
195 

caso. 

Entretanto a associação com linfoma da t i reó ide 

parece ser s i g n i f i c a t i v a , e provalvelmente a T .A.I . , pre-

65/195 

cede o desenvolvimento do tumor. MATE e CHEN, de sere-
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no 
ver am também associação com linfoma de Hodgkin. 

2.4.3 - T.A.I. no período pôs-parto 

As alterações fisiológicas e imunolõgicas associa

das a gravidez podem induzir, segundo DENMAN, a imunosupres-

são, com remissão de algumas doenças auto-imune, durante a 

gestação. A exacerbação do quadro ê observada no período 

pós parto." 

O agravamento das doenças tireoideanas auto-imunes 

neste período refletiriam as alterações da supervisão imuno-

õgica na gestação. Especula-sã que uma forma assintomãtica 

prê-existente da doença possa florescer no período pós-parto. 

JANSSOK et alii, observando os linfõcitos intrati-

rioideanos de pacientes com T.A.I., pós-parto, encontraram 

acúmulo de linfõcitos B e aumento do índice T.a / Ts compatí-
, 31 

vel com s ín tese local de auto-anticorpos. 

AMINO et a l i i encontram um percentual de 5,5% de 

mulheres que no pós-parto tiveram t ireotoxicose t rans i tór ia 

s 
ou hipotireoidismo associado a T.A.I.. 

Realmente, esta última condição, que por vezes é 

precedida de uma fase tireotõxica, ocorreu mais frequentemen 

te em mulheres com sinais preexistentes de T.A.I. subclíni-
"»,35/60 

ca. A presença do anticorpo antimicrossomai foi mar

cante nestes casos e seus títulos medidos no início da ges

tação e na fase pós-parto se correlacionaram significativa -
83 

mente com a severidade do hipotireoidismo. 



JANSSON et alii, observando esta correlação, es 

tudaram a influência do sistema HLA e do ."status" do Iodo 

no desenvolvimento da T.A.I., pós parto. Concluem que os 

genes que codificam o antigeno DR* podem ter influência 

regulatõria na produção do anticorpo antimicrossomal que 

por sua vez afeta o desenvolvimento do hipotireoidismo -

pos-parto. 

2.5 - AVALIAÇÃO DIAGNOSTICA 

2.5.1 - Critérios clínicos 

Avaliando a importância dos sinais e sintomas 

clínicos e dados laboratoriais, FISHER et alii recomendam 

os seguintes critérios para o diagnóstico: 

1 - Bócio típico: glândula aumentado de volume, 

irregular e firme; todas as partes da glân

dula freqüentemente são palpáveis, incluin

do o lobo piramidal. 

2 - Anticorpos antitireoideanos geralmente em 

títulos altos. 

3 - Elevação do TSH 

Í3Í 
4 - Cintilografia com I com distribuição irregu 

lar do traçador. 

5 - Teste do perclorato anormal 

0 diagnóstico é provável na presença de pelo me 

nos 2 desses critérios, tornando-se quase certo na presen 

ça de 4 ou todos os critérios. ' 
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Geralmente o médico, ao avaliar um paciente com 

bócio, apôs o exame físico da tireóide e a avaliação cli

nica do seu estado funcional, solicita como exames com-

plementares a dosagem do TSH, T3 e T4 e pesquisa dos A.C. 

A.T.. Se apôs esta avaliação inicial ainda houver dúvida 

diagnostica, complementa-se a investigação com a cintilo-
53 

grafia e o teste do perclorato. 

2.5.2 - Anticorpos antitireoideanos (A.C.A.T.) 

Deve-se pesquisar rotineiramente os anticorpos 

antimicrossomais e anticorpos antitireoglobulina em todos 
67 

os pacientes com doenças tireoideanas. 

A primeira técnica utilizada para detecção dos 

anticorpo? antitireoglobulina foi a das precipitinas e pa 

ra os anticorpos antimicrossomais foi o teste de fixação 

do complemento. Estes métodos foram substituídos por ou

tros mais modernos, sendo que a técnica mais utilizada pa 

ra ambos os anticorpos atualmente é a hemaglutinação de 

hemácias revestidas com o antígeno em causa. 

WITEBSKY e ROSE foram os pioneiros no uso da 

hemaglutinação utilizando hemácias frescas de carneiros 

tratadas com ácido tanico para detectar os anticorpos an-
190 

titireoglobulina. Posteriormente FULTHORPE et alii a modî  

ficaram, introduzindo a formalina como preservativo, para 
se 

melhorar a estabilidade dos reagentes. 

CAYZER et alii substituíram as hemácias de car-
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neixo pelas de peru, com a finalidade de reduzir a inci

dência de aglutinação não especifica e o tempo de sedi

mentação, obtendo resultados quantitativos em poucas ho-
3 1 

ras. 

A realização do teste ê feita com "Kits" de he 

maglutinação comerciais. As células, depois de reconsti

tuídas, são adicionadas a diluições sucessivas do soro 

dos pacientes e aglutinam-se uniformemente na cúpula do 

tubo, quando os anticorpos estão presentes no soro. O 

teste é considerado positivo e o resultado é expresso em 

números quadrados de 10 a 1280 . Quando não há anti

corpos, as células se coletam no fundo do tubo, Conside

ra 
rando-se o teste negativo. 

A hemaglutinação, é uma técnica simples, sensí̂  

vel e especifica, sendo amplamente utilizada para a pes
ai , 38/i»2 

quisa dos A.C.A.T.. Entretanto, temos que r e s s a l 

tar que ela é altamente subjetiva, semiquantitative e 

não é possivel sua aplicação em grandes triagens. Além 

disso, podem ocorrer, na pesquisa dos anticorpos antimi-

crossomais, reações falso-positivas no soro de pacientes 

com niveis altos de tireoglobulina. Solucionou-se este 

problema adicionando-se tireoglobulina livre ao diluente 
_ ' 31 

da hemaglutinação microssomal. 

Pela técnica de imunofluorescência indireta d. 

F.I) detecta-se a reação primária entre o antlgeno e o 

anticorpo. Ela é especifica e muito sensivel, detectan

do concentrações bem baixas de ambos os anticorpos. Con

tudo, requer equipamento especializado, sendo também sub 
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jetiva, semi-quantitativa e sem possibilidade de automatic 

zaçâo. A I.F.I., é excelente para detecção dos anticorpos 

antimicrossomais, ocorrendo boa correlação entre a I.F.I. 

citoplasmática e os títulos detectados por hemaglutina-

çao. Entretanto, de uma serie de 100 pacientes positivos 
175 

por I.F.I., só 78% foram positivos por H.A. 

MORI et alii descreveram a técnica clâsssica de 

radioimunoensaio (R.I.A.), por ligação competitiva para 

ambos os anticorpos antitireodeanos como sendo altamente 

especifica, sensível e objetiva, todavia ê tecnicamente -

mais difícil e requer radioiodização do anticorpo como 
117 

traçador. 

Posteriormente, MARIOTTI et alii descrevem o me 

todo imunoradiométricô, que afirmam ser 15 a 30 vezes mais 

sensível que o RIA clássico. Os autores indicam o seu uso 

nas investigações "in vitro" como na detecção de anticor

pos antimicrossomais produzidos pelos linfõcitos circulan 

tes^FELDT-RASMUSSEN et alii e PINCHERA et alii, comparan 

do os métodos de hemaglutinação e R.I.A. clássico, obtive 

ram resultados discrepantes, porque com o R.I.A. houve re 

sultados falso-positivos para o anticorpo antitireoglobu-

lina nos pacientes com tireoglobulina sérica elevada. Os 

autores recomendam cautela na interpretação dos resulta -
52/131. 

dos obtidos por este método. 

Tanto os anticorpos antitireoglobulina quanto 

os anticorpos antimicrossomais podem ser detectados atra 

vés do ensaio de imunoabsorção ligada a enzimas (ELISA), 
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recentemente descrito por VOLLER et alii. Tal técnica é ob

jetiva e rápida, não requer iodizaçao, sendo possível seu 
17» 

uso em grandes triagens, por ser automatizada. 

ROMAN et alii, comparando os métodos ELISA e he-

maglutinação, comprovaram as vantagens do primeiro e assegu 

ram que este método é sensível, seguro e simples para a de
ite 

tecção dos anticorpos antitireoideanos. 

A principal utilidade da detecção dos anticorpos 

antimicrossomal e antitireoglobulina ê no diagnostico da 

T.A.I., quando virtualmente todos os pacientes são positi

vos para um ou ambos os anticorpos. Deve-se fazer no míni

mo dois testes para cada anticorpo, já que eles variam inde 

pendentemente um do outro e ambos são de grande ajuda no dia 

gnÔstico.. 

O anticorpo contra o segundo antígeno coloidal 

não é de grande utilidade no diagnóstico da T.A.I., porque 

freqüentemente é observado wm pessoas normais através I.F.I. 

obtendo-se um padrão uniforme de fluorescencia. Seu signi-
36 

ficado clínico é desconhecido, 

O significado clínico e patogênico do anticorpo 

contra o antígeno1de superfície celular detectado por 

FAGRAEUS e JONSSON em pacientes com T.A.I., ainda não foi 

elucidado.51 Sua pesquisa ê feita por I.F.I., obtendo-se pa 

drão salpicado quando ele está presente. Contudo a sua pes 

quisa está além das possibilidades da maioria dos laboratõ 
36 

rios. 

Nos pacientes com T.A.I., verifica-se, segundo 
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STAEHLI et alii» anticorpos anti-T. e anti-T-. Sua pesquisa 

ê útil, principalmente no diagnostico dos casos nos quais os 

testes de função tireoideana não coincide» COM OS dados cll-
it* 

nicos. 

EA relação ao significado clinico dos A.C.A.T., t£ 

tulos elevados de um ou ambos os anticorpos, em pacientes eu 

tireoideanos ou hipotireoideanos, sugerem a T.A.I. como dia£ 
10* 

nostico mais provável. 

Torna-se difícil limitar os títulos dos anticorpos 

para classificá-los como elevados ou baixos e comparar os re 

sultados. Isto ocorre porque não hâ uniformidade nas popula 

ções estudadas nem nos métodos empregados para o estudo, sen 

do os limites fixados por cada laboratório. 

Para DONIACH et alii e SHERBAUM et alii títulos mai 
2 

ores que 80 por H.A., sao considerados altos e geralmente 
_ «»2,lSt 

so estão presentes na T.A.I., e na doença de Graves. 

Pelo teste de hemaglutinação, a positividade para 

cada anticorpo está em torno de 80 - 90% e com a pesquisa 

dos dois anticorpos praticamente 100% dos pacientes com T.A.I. 

serão positivos. 

i 

Títulos persistentemente negativos foram verifica

dos em apenas 2 pacientes antre as centenas de casos observa 

dos por DONIACH durante mais de 20 anos. Detectam-se, entre 

tanto, segundo a mesma pesquisadora, 15% de casos com títu

los baixos para um ou ambos os anticorpos, o que é comum quan 

do ocorre destruição celular intensa acompanhada de hipotire 
*2 

oidismo. 
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BUREK et alii e TUNG et alii obtiveram títulos 

mais baixos na T.A.I.B, juvenil, sendo a positividade pa 
26/175 

ra o anticorpo antimicrossomai a mais freqüente. 

Existe, segundo BAKER et alii e YOSHIDA et 

alii, excelente correlação entre os títulos dos anticor

pos antimicrossomais e a infiltração linfocltica glandu-
7»200 

lar. 

Ocorre também correlação significativa entre o 

perfil dos A.C.A.T. e as características clinicas e his-

tolôgicas das variantes fibrosa e oxifllica. Na primeira, 

90% dos casos têm precipitinas positivas; o anticorpo an 

titireoglobulina é o mais freqüente, tendo títulos muito 

elevados. Já na variante oxifltica apenas 4% dos casos 

tem precipitinas positivas, sendo o anticorpo antimicros_ 
«•2 

somai o mais freqüente e com títulos mais elevados. 

A pesquisa dos A.C.A.T., pode ajudar a identi

ficar a causa de um bõcio. Títulos elevados em um pacien 

te eutireoideano ou hipotireoideano sugerem a T.A.I. co

mo diagnóstico mais provável; nos bõcios pequenos geral

mente sõ o anticorpo antimicrossomal é positivo, sendo o 

titulo mais freqüente dé 1/6400. Em paciente com um úni-

co nódulo palpável, sem características neoplásicas, e 

elevação dos títulos de anticorpos, pode-se tentar o tra 
i»2/6it 

tamento de supressão com hormônio tireoideano. 

Quando coexistem no mesmo bócio T.A.I., Cis-

to-adenoma autônomo ou neoplasia, como o carcinoma papi 
36 

lifero, os títulos dos A.C.A.T. são mais baixos. 



Detecta-se a presença dos A.C.A.T. em 90% dos ca

sos recentemente diagnosticados de mixedema primário (T. A. 

I.At) A prevalência dos A.C.A.T., nestes casos varia inver

samente com a duração da doença, além disso muitos pacien

tes perdem completamente os seus anticorpos após terapia 

prolongada com hormônio tireoxdeano. 

Além da presença dos A.C.A.T., em 80% dos casos 

com doenças de Graves, também podem ocorrer títulos baixos 

em outras afecções tireoideanas, como as neoplasias, porém 

sua freqüência nestes casos não é maior do que a encontra
is 

da para a população em geral. 

A presença dos A.C.A.T., ê importante para o dia£ 

nóstico das doenças tireoideanas auto-imunes, contudo eles 

podem ser verificados em títulos baixos, em 5 - 20% de pes-

, 13,31 i 61 t % l 

soas aparentemente saudáveis. Nestes casos, a 

comparação entre os diversos trabalhos ê tarefa difícil 

pois ocorrem variações de idade, sexo e sensibilidade do 

teste. Entretanto, foi observação comum que a positividade 

para os A.C.A.T., aumenta com a idade e predomina nas mu

lheres. 

O significado clínico dos A.C.A.T., detectados a-

cidentalmente tem recebido atenção de muitos investigado

res. Estudando esses casos, GORDIN et alii encontraram cor

relação entre os títulos dos A.C.A.T., e a elevação do TSH. 

HAWKINS et alii confirmam esta correlação e encontraram que 

72% das pessoas com anticorpo antimicrossomal persistente -

ou recentemente adquirido têm também TSH elevado. 
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Não se conhece bem a freqüência coro que essas pes

soas progridem para o hipotireoidismo clinico. TUMBRIDGE et 

alii, acompanhando os casos com A.C.A.T. positivo e TSH ele

vado, observaram uma incidência de hipotireoidismo de 5% ao 
17". 

ano. 

TANNER et alii confirmaram o percentual acima des

crito e acrescentaram que quando somente o anticorpo antiti-

reoglobulina era positivo a incidência de hipotireoidismo -
166 

foi bem menor. BJORO et a l i i encontraram signif icat iva cor

relação entre os anticorpos antimicrossomais e os anticorpos 

antinúcleo e ant icélula p a r i e t a l gást r ica . 

A maior parte dos autores concorda que o anticorpo 

antimicrossomal apresenta melhor correlação com a hi-pofunção 

t i reoideana , onde tem valor predi t ivo altamente s i g n i f i c a t i 

vo, além de ser o mais freqüentemente encontrado em pessoas 
13/61 í67/1 C w 168 

aparentemente normais, com doença assintomática. 

Os anticorpos órgão específicos como o anticorpo -

anticélula parietal gástrica, adrenal, gonadal e ilhotas pan 

creãticas são, segundo SCHERBAUM, detectados com maior fre

qüência nos pacientes com T.A.I. De acordo com os mesmos 

autores não ocorre tal associação com os anticorpos ©rga-
158 t 

noinespecificos. 

2.5.3 - Testes de função tireoideana 

A função tireoideana pode ser determinada preci

samente pelo uso de técnicas diagnosticas modernas e especi

ficas. Os métodos usados antigamente apresentavam resultados 



conflitantes nos casos de T.A.I., tornando mais difícil o 

seu diagnostico. A medida direta do T 3 e T* evita esse 

problema. A concentração sérica total do T- e do T. pode 

es 

ser prontamente medida por R.I.A.. Entretanto, quanto es

ta não condiz com o quadro clínico, deve-se pensar na pos 

sibilidade de interferência, na dosagem, pelos anticorpos 
137,16». 

anti-hormonios. 

Nos pacientes com T.A.I., eutireoideanos ou 

com hipotireoidismo subclínico o T, pode estar normal ou 

ligeiramente diminuido, enquanto que o T 3 está sempre den 

tro dos limites normais. Só quando o paciente se torna 

clinicamente hipotireoideano é que haverá diminuição do 

_ . <*2 » 7 3 , 7 S f 6Wr 1 6 0 

T- serxco. 

A concentração basal do TSH se eleva quando o-

corre diminuição da função tireoideana, para poder manter 

as concentrações séricas de T~ e T. dentro de valores no£ 

mais o maior tempo possível. O TSH sérico elevado signifi 

ca que está havendo uma anormalidade tireoideana que pode 
es 

inicialmente não se manifestar sintomaticamente. 

A mensuração do TSH sérico em pacientes com T. 

A.I. clinicamente eutireoideanos revela, na maioria dos 

casos, valores moderadamente elevados, caracterizando o 
16,1.6 / S 0 / S 9 H 2 < » 

hipotireoidismo subclínico destes pacientes. 

GORDIN et alii demonstraram correlação positi

va entre a elevação do TSH sérico e os títulos de A.C. A. 
S 9,- 6 1 

T., sendo que a presença concomitante de ambos, prevê o 

desenvolvimento de hipotireoidismo clínico.17h 
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O teste do TRH exalta as anormalidades na dininica 

da secreção do TSH. Segundo KAPLAN, uma elevação de 5 - 2 5 

yU/ml aos trinta minutos ê considerada como resposta normal 

ao teste. No hipotireoidismo primário ocorre resposta exage 

rada ao teste, enquanto no hipertireoidismo ela se torna 
85 

inexistente. 

SAHIN e HERSHMAN observaram que existe correlação 

significativa entre os valores basais do TSH e a resposta mã 

xima ao teste de estimulo, sendo esta considerada como ampli_ 
157 

ficadora do TSH basal. 

Nos pacientes com T.A.I., clinicamente eutireoidea 

nos com TSH moderadamente elevado LAURIDSEN et alii evidenci 

aram resposta exagerada ao teste, sugerindo hipotireoidismo 
10C 

subclinico. Tal resposta também ocorreu na casuística de 
60 

GORDIN et alii. 

131 2,5.4 - Provas funcionais com I 

As provas funcionais com I revelam-na T.A.I.B., 

resultados inespeclficos, devendo ser analisadas concomitan-

temente a outros dados clínicos e laboratoriais. 

i 

131 

A captação do I varia em função do estagio evo

lutivo da doença, podendo ser alta, normal ou baixa e, as 

vezes, os seus resultados são conflitantes com o quadro cll-
<»W»6 

nico e laboratorial do paciente. Tal situação deve aler-
íii 

tar o médico para o diagnostico da T.A.I.B. 
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O teste de supressão deve ser feito nos casos de 

hipercaptação, sendo nos casos de T.A.I., sempre positivos. 

No teste de estimulo com TSH a resposta glandu

lar ê insatisfatória, nã ocorrendo elevação igual ou supe

rior a 50% da captação basal, indicando diminuição da re

is» 2%,111 
serva funcional da glândula. 

A positividade do teste do perclorato varia, se

gundo os diversos autores. MURRAY et alii encontraram 100% 
11 • 

de positividade, enquanto que NILSSON e BERNER obtiveram 
122 

positividade em 48% dos pacientes. Já Gray et alii, uti

lizando o perclorato por via venosa descreveram 80% de re-
62 

suitados positivos. 

YAMAMOTO et alii tenta explicar a discrepância em 

tre os resultados obtidos, associando a positividade do 

í s t . • •„-

teste ã hipofunçao tireoideana, entretanto são contesta

dos por BUCHANAN et alii cujos resultados não apresentam 

correlação com o estado funcional da glândula. 

Provavelmente, o defeito na oxidação do iodeto 

se deve a liberação continua de peroxidase e outros elemen 

tos celulares danificados pela lesão celular ocasionada pe 

los mecanismos auto-imunes, 

A cintilografia tireoideana, quer com I , quer 

com tecnécio, poderá demonstrar desde a distribuição regu

lar do radioisotope, configurando os limites do bõcio difu 

so palpado ao exame fisico, até áreas, com falhas de enchi 



mento distribuídas pelo parênquima, caracterizando o acome-

timento glandular (infiltração linfõcitâria, destruição fo-

licular e fibrose) e finalmente e formação de zonas bem de

limitadas — nôdulo (s) hipocaptante (s) ou frio (s). 

Mais raramente, conforme BIALAS et alii, é encon

trado nôdulo único funcionante, com captação homogênea do 

radioiodo limitada a esta área e parênquima circundante a-
12 

trófico não funcionante. 

De acordo com BOYLE et alii, HUNG e LOPRESTI e 

PAULL et alii, a distribuição irregular do radioisotope, é 

o resultado cintilogrâfico mais freqüente, porém não é pa-

tognomônico da doença, sendo também verificado em bõcios co 

lõides, áreas císticas ou hemorrágicas e em carcinomas ti-
16,72,133 

reoideanos. 

2,5,5 - Biõpsia tireoideana 

Na maioria dos pacientes, o diagnóstico da T.A:I., 

é eminentemente clínico. 

"»2 i 5 3 t 5 5 / 6"»17 5 t 9 2 

A maior parte dos autores "concorda 

que atualmente a biõpsia glandular só é necessária nos pacien 

tes nos quais a história e o exame físico sugiram neoplasia 

associada, como nos casos que se manifestam por nódulos frios 
55 

solitários. 

Segundo FRIEDMAN et alii o método atual mais con

veniente para a obtenção de tecido tireoideano é através da 

biõpsia por agulha fina, ocasionalmente complementada pela 
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biõpsia por agulha calibrosa. Seu maior sucesso se encon

tra justamente nos casos nodulares, pela precisão na aspi-
ss 

ração do naterial. 

Nos processos difusos a aspiração de material não 

ê satisfatória, tanto pela presença de estrema fibrõtico a 

bundante, constituindo um verdadeiro obstáculo para obten 

ção de material satisfatório, quanto pela aleatoriedade da 

punção. Nestes casos a biõpsia de agulha normalmente não 

astâ indicada. Entretanto, segundo HAMBURGER et alii, far 

se-ia a biõpsia por agulha nos bócios difusos, sempre que 

houvesse crescimento concomitante â terapia supressiva ou 

se o mesmo fosse doloroso e/ou apresentasse áreas não cap-

tantes, para afastar a possibilidade de associação com lin 
65 

foma de tireóide. 

A partir do material aspirado pela biõpsia, estu 

da-se a citologia da T.A.I.. Segundo KOSS, na fase inici

al da doença predomina o padrão celular, dominado por lin-

fõcitos, dando a impressão inicial de se ter inadvertida

mente puncionado um linfonodo. 0 esfregaço apresenta tam

bém células plasmãticas, histiõeitos e células de Ashkana-
97 

zy. r'. 
i ! 

A avaliação do índice epitelial linfocitSrio ê 

importante, pois o seu aumento sugere associação com neo

plasia. Entretanto, o diagnóstico de neoplasia folicular 

benigna ou maligna, pela biõpsia, em presença de T.A.I. é, 

de acordo com MILLER, suspeito. Geralmente as neoplasias 

associadas são papilíferas ou constituem erro diagnostico. 



2.6 - TRATAMENTO 
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2.6.1 - Clinico 

O tratamento clinico com hormônio tireoiâeano está 

indicado nos pacientes com hipotireoidismo clinico ou subcH 

nico ou para se tentar diminuir o tamanho do bõcio. Com esta 

finalidade, a tiroxina ê segura, efetiva e o seu uso univer

salmente aceito. Atua inibindo a secreção do TSH, sendo por 

tanto mais eficiente na regressão dos bõcios associados â 
_ «»2rl32»155 

elevação do mesmo. 

A dose a ser utilizada ê de 0,2 - 0,3 mg diários 

até a regressão do bôcio. Posteriormente, 0,15 mg/dia in

definidamente. Com a terapia adequada, aproximadamente 25% 

das glândulas se tornarão impalpâveis; 50% regridem para me-

tade do seu tamanho inicial enquanto 10 - 20% nau se alteram. 

Embora os corticosterõides possam rapidamente diini 

nuir o tamanho do bôcio, seu uso com este fim raramente se 

justifica, considerando-se os potentes efeitos colaterais e 
1 02 

os relapsos apôs sua retirada. 

Atentosipara a evolução natural da doença, AMINO 

et alii interrogam a validade do tratamento dos pacientes com 
3 

bõcios pequenos assintomSticos. Nestes casos não se justifi 

caria o tratamento, pois por estudos clínicos e patológicos, 

VICKERY n HAMLIN concluem que a doença pode permanecer está-
176 

tica, sem modificação clinica por muitos anos. PAPAPETROU 

et alii enfatizam que a tiroxina não freia o processo destru 
132 

tlvo tireoideano. 



66 

Entretanto, recentemente JANSSON et alii observa

ram diminuição dos anticorpos antimicrossomais nos pacien

tes tratados com tiroxina, sugerindo que a partir da supres^ 

são do TSH ocorreria redução da propriedade auto-antigênica 

dos tireÓcitos, com subsequente diminuição dos auto-antlge-

nos tireoideanos ou, alternativamente, da antigenicidade do 
62 

HLA - DR. 

Segundo os mesmos autores, os efeitos imunosupres; 

sivos podem ser obtidos indiretamente com drogas que alte

rem as cêlulas-alvo, reduzindo os seus estímulos. 

ROSE e BUREK afirmam que a partir das investiga

ções sobre imunoregulação, novas estratégias de tratamento 

poderão ser aplicadas as doenças auto-imunes. Citam a uti

lidade de fatores que influenciam o balanço clonal em favor 

dos linfõcitos T supressores e relevam o papel dos anticor 

pos antiidiotlpicos. 

2.6,2 - Indicação Cirúrgicas 

A terapêutica cirúrgica está indicada, segundo THO 

MAS e RUTLEGE, em raras circunstâncias, sendo necessária 

quando o bõcio é volumoso e não regride com a. terapêutica 

hormonal, desencadeando sintomas compressivos ou problemas 

estéticos locais. Indica-se também cirurgia quando houver 

razão específica clinica, citolõgica ou histopatológica pa-

172 

ra se suspeitar de neoplasia associada. 

Apôs a cirurgia, deve-se manter a terapia hormo-
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nal para se previnir a recorrência e tratar o hipotireoi-

dismo inevitável. 

Observa-se nítida queda dos níveis de anticor

pos apôs a tireoidectomia subtotal, reforçando a hipótese 

da glândula ser o principal local de produção dos auto-an 

ticorpos. 
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3 - CASUÍSTICA E MÉTODOS 

Foram estudados vinte pacientes matriculados no 

Serviço de Eadocrinologia do Hospital Universitário Pedro 

Ernesto (HUPE) da Universidade do Estado do Rio de Janei

ro, no período de janeiro de 1980 a dezembro de 1984. 

Os prontuários dos pacientes foram utilizados co 

mo instrumento de coleta de dados. 

3.1 - Seleção da amostra 

A casuística foi obtida a partir da listagem de 

pacientes encaminhados, para a detecção de A.C.A.T., ao 

laboratório de Hormônios do Serviço. Durante o período 

do estudo foram realizados 1056 testes para a detecção de 

A.C.A.T., pela técnica de hemaglutinação. 

Selecionaram-se inicialmente, deste conjunto, os 

pacientes com título de anticorpo antimicrossomal igual 

ou superior a 1:1600, que é o título mínimo de positivida 

de, considerado significativo para o diagnóstico da T.A.I., 

nos testes por nós utilizados, obtendo-se 260 testes. Es 

tes indicaram os'pacientes que deveriam realizar o teste 

pela técnica de imunofluorescência indireta (I.F.I.). Con 

seguiu-se que trinta e um pacientes atendessem ao referi

do propósito. Finalmente, a partir da suspeita clínica de 

T.A.I.B., obteve-se um grupo de 20 pacientes. 

Analisaram-se os atributos individuais, sexo, i 

dade e cor. Considerando-se o sexo, houve predomínio do 
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feminino na proporção de 19:1. Quanto à faixa et&ria, a 

doença incidiu tanto em adultos quanto em jovens e crian

ças, situando-se os limites de idade entre 6 e 53 anos 

(Tabela 1) 

Tabela 1 

Distribuição dos pacientes segundo faixa etária e sexo 

^ S \ v ^ SEXO 

FAIXA ETÃÍUA^S^^ 
(anos) "̂̂ -ss,-

FEMININO 

Fi F% 

MASCULINO 

Fi F% 

6 - 1 1 

12 - 17 

18 - 23 

24 - 29 

30 - 35 

36 - 41 

42 - 47 

48 - 53 

T O T A L 

5 

3 

3 

1 

-

3 

3 

1 

19 

25 

15 

15 

5 

-

15 

15 

5 

95 

Fi: Freqüência absoluta. F%: Freqüência relativa. 

Em relação ã cor da epiderme, a branca prevale

ceu em 18 (90%) pacientes enquanto que a parda incidiu em 

2 (10%) 

3.2 - Técnicas de Investigação Diagnostica 

Através de anamnese e exame clinico dos pacien

tes foram identificados a queixa principal, o tempo de e-

voluçao do bócio, a presença de tireoidopatia nos paren

tes em primeiro grau, as características palpatórias do 
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bócio e o estado funcional tireoideano, 

No estudo semiõtico do bócio adotou-se os seguin

tes critérios: considerando-se que o peso normal de uma 

glândula é de 25g, um aumento de uma vez o volume habitual 

corresponde ao dobro desse volume, que eqüivale a 50g; quan 

to ã consistência, foi estimada em parenquimatosa, firme 

ou muito firme; a superfície foi caracterizada como regu

lar ou irregular; quando se detectou assimetria entre os 

lobos especificou-se o predomínio observado. 

Para caracterização do estado funcional tireoidea 

no considerou-se a anamnese dirigida e o exame clinico 

completo do paciente. 

Foram analisados, em todos os casos, os títulos 

dos anticorpos antimicrossomal e antitireoglobulina, por 

ambas as técnicas, e na medida do possível solicitaram-se 

as dosagens dos hormônios tireoideanos, T~ e T., do hormô

nio tireoestimulante, TSH, do TSH apôs TRH, captação e cin 

tilografia tireoideana e teste do perclorato. Em casos e£ 

peclficos o teste de supressão foi solicitado, como também 

a biõpsia tireoideana. 

As técnicas utilizadas se seguem: 

Os A.C.A.T. foram detectados por meio de reações 

de hemaglutinação através de "Kits" comerciais (Ames Sera 

Tec) cuja técnica foi por nós descrita anteriormente. O 

limite de normalidade do laboratório é de 1/100 sendo que 

os títulos dos anticorpos antimicrossomais, superiores a 
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1/1600 são altamente sugestivos de T.A.I. Pela técnica de 

I.F.I. foram pesquisados os A.C.A.T. e os anticorpos anti-

cêlula parietal gástrica (A.C.P.), fator antinuclear (F.A.N.), 

anticorpo antimüsculo liso (A.M.L.), anticorpo antimitocôn 

dria (A.M.T.) e anticorpo anti-reticulina. 

Para a análise dos A.C.A.T., utilizou-se, como 

substrato, fragmentos de tireõide humana, obtidos por biÕ£ 

sia; para o estudo do F.A.N. o substrato utilizado foi fra£ 

mentos de tecido hepático enquanto que para o A.CP. e 

A.M.L. foram usados fragmentos do estômago. A pesquisa do 

A.M.T. foi realizada no rim. 

Os fragmentos foram cortados em criostato (CRYO-

CUT II, American Optical) com espessura de 2y. Os cortes 

foram deixados secar ao ar por 20 minutos e em seguida, in 

cubados por trinta minutos a temperatura ambiente com o so 

ro a ser testado diluido inicialmente ... 1:10. As secções 

foram então lavadas três vezes, por 10 minutos cada, em 

tampão fosfato. A seguir as lâminas foram incubadas com 

antiimunoglobulina humana fluoresceinada (Behringwerke) a 

1/10 por 30 minutos, a temperatura ambiente, sendo depois 

lavadas em tampão fosfato e montadas em Evanol. 

Nos testes funcionais tireoideanos a determina

ção do T-, 1., TSH e do TSH após TRH foi feita por radioiltruno 

ensaio. Para o T- e o T. utilizou-se os "Kits" S.P.A.C -Mal-

linckrodt, F.D.Q. Ltda, sendo os valores do T3 expresso? em 

nanogramas por decilitro com a faixa de normalidade varian-

entre 63 a 220 ng/dl. A sensibilidade de teste é de 25 

ng%. Para o T. os resultados são expressos en micro-
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gramas por decilitros (yg/dl), considerando-se normais os 

valores entre 4, 5 e 12yg/dl. A sensibilidade do método 

é cerca de 0,3 yg/dl. 

O TSH foi pesquisado pelo método de duplo anti

corpo "Kit da BYK - Mallinckrodt. Os resultados foram ex 

pressos em microunidades por mililitro (yU/ml); a sensibi 

lidade do método é de cerca de 0,5 yU/ml e os valores nor 

mais compreendidos entre 0,5 a 6,5 yU/ml. O teste do TRH 

foi feito às 8 hs da manhã com o paciente em jejum, man

tendo-se o repouso. Apôs a colheita da amostra basal 

(tempo zero), injetou-se 200 g de TRH sintético diluido 

em 2 ml de água bidestilada e colheu-se sangue aos 15, 30 

e 60 minutos, para dosagem do TSH. Em pessoas normais o 

TSH se altera de pelo menos 2,5 a 3 yU/ml sendo que um au 

mento de mais de 25 yU/ml indica uma resposta exagerada do 

TSH ao TRH. 

A avaliação dos pacientes através das provas fun 

131 
cionais tireoideanas com I foi feita no serviço de Me
dicina Nuclear do H.U.P.E.. Para a realização destes exa 

mes administrou-se aos pacientes em jejum 60 yc de solu-

131 ção de I sob a forma âe iodeto de sódio por via oral, 

devendo o paciente permanecer sem se alimentar por mais 

trinta minutos. A medida da captação de iodo foi rea

lizada 2 e 24 horas apÕs a administração da solução do ra 

dionuclldeo, sendo utilizada uma sonda plana com cristal 

de iodeto de sódio com diâmetro de 3 polegadas acoplado a 

um aparelho Bairo Atomic. A porcentagem de captação foi 

calculada dividindo-se o número de contagens na glândula 
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do paciente pelo número de contagem da dose administrada 

apôs as devidas correções, considerando-se normal o va

lor máximo de 45% em 24 hs e, em 2 hs, de 15%, Para o 

teste de supressão o paciente ingeriu 100 yg/dia de tri-

iodotironina por 8 dias consecutivos, sendo feita a medi 

~ 131 da da captação do I antes e apôs o uso do T_. Conside 

ra-se o teste positivo, quando se atinge um índice de 

queda de 50% ou mais da captação de 24 horas em relação 

â captação basal. Esse índice é obtido pela formula 

I, Q = Ia. captação - 2a. captação X 100 
Ia. captação 

A cintilografia tireoideana foi feita 24 horas 

após a administração do radiofãrmaco, sendo usado um ma

peado retillneo com cristal de iodeto de sódio de cinco 

polegadas de diâmetro, de procedência da Siemens (STAMftTIC 

II). A cintilografia aceita como normal apresenta dis

tribuição homogênea do radiotraçador em toda a área cor

respondente â glândula. 

0 teste do perclorato consistiu na administra

ção de uma dose de perclorato de potássio em pastilhas a 

miláceas duas horas apôs o paciente ter tomado a dose de 

131 I. A seguir, a ,cada 15 minutos se processou a contagem 

referente a concentração de iodo radioativo na tireôide 

do paciente no mesmo sistema utilizado para captação. O 

teste consistiu em se determinar a relação das contagens 

nos diferentes tempos e no tempo zero, isto é após a do

se do perclorato de potássio. Considerou-se o teste po

sitivo se ocorresse descarga superior a 20% do iodo em 

relação ã contagem basal. 
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Para o diagnostico final da T.A.I.B. considera

ram-se 2 ou mais dos seguintes critérios: 

1 - Presença de bõcio típico a palpação e ausên 

cia de qualquer achado na história ou exame 

físico que sugerisse uma outra causa para o 

bõcio que não a T.A.I. 

2 - Títulos significativos de A.C.A.T. 

3 - Elevação do TSH e/ou resposta exagerada ao 

TRH. 

4 - Cint i lograf ia t ireoideana irregular 

5 - Teste do perclorato p o s i t i v o 

6 - História familiar de T.A.I .B. 



4 - RESULTADOS 
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4.1 - Dados clínicos 

O bócio foi a queixa principal de 18 (90%) paci

entes, tendo sido o motivo da consulta, e em 12 destes pa

cientes não havia outras queixas (tireomegalia assintomãti 

ca); apenas 1 (5%) paciente teve como queixa principal sin 

tomas sugestivos de hipotireoidismo (caso 9), tendo havido 

também 1 (5%) paciente que procurou o Serviço por causa de 

obesidade, (caso 18) . 

Irritabilidade e nervosismo foram relatados por 

5 (25%) pacientes (casos 3, 7, 14, 17 e 19) dos quais três 

apresentaram outras queixas compatíveis com hipertireoidis 

rao (casos 14, 17 e 19); dor na região tireoideana preceden 

do o desenvolvimento do bõcio, foi descrito apenas em 1 

(5%) paciente, (caso 10). 

O tempo de evolução do bõcio variou de três meses 

a.19 anos^ sendo que a maior parte dos casos (65%) tinha 

menos de 12 meses de evolução, refletindo provavelmente que 

a doença foi detectada na sua fase inicial (Tabela 2). 

' Tabela 2 

Tempo de evolução do bõcio em meses 

Tempo de evolução do 
(em meses) 

< 7 
7 - 1 2 

> 12 

T O T A L 

bõcio Fi 

5 
8 

7 

20 

P% 

25 
40 

35 

100 

(aso n9 

3, 14,16,17, 20 
2, 4, 5, 6, 8 
9, 12, 15 
1, 7, 10, 11, 
13, 18, 19 

Fi: Freqüência absoluta, F%! Freqüência relativa. 
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A historia familiar foi positiva para tireoido-

patia, acometendo parentes em primeiro grau de 8 (40%) pa 

cientes, (casos 2, 6, 8, 10, 14, 15, 18 e 20); apenas uma 

paciente não soube informar sobre seus familiares, e em 3 

pacientes havia mais de um parente em primeiro grau acome 

tido por doença tireoideana. Houve a oportunidade de cons 

tatar entre os filhos de uma das pacientes (caso 20) um 

caso de mixedema primário, uma filha com T.A.I.B., (caso 2) 

e um filho com T.A.i.A. 

Em relação ao aspecto semiótico, o bõcio difuso 

esteve presente em 15 (75%) pacientes, enquanto que a 

apresentação nodular foi constatada em 5 (25%); o peso es 

timado da glândula variou de um volume de 1 a 4 vezes o 

normal, estando em 18 (90%) pacientes entre 5 0 - 7 5 e em 

2 (10%) pacientes em cerca de 100 gr. A consistência fir 

me foi observada em 60% dos caos, senão constatada super

fície irregular na metade dos pacientes. Ocorreu assime

tria em 2 (10%) pacientes, com predomínio do lobo direito 

em um deles e, no outro, a situação oposta. Apenas 1 (5%) 

paciente apresentou dor ao exame glandular. Em nenhum pa 

ciente detectou-se adenomegalia satélite a tireõide. 

i 

Quanto ao estado funcional tireoideana, 2 (10%) 

paciente encontravam-se em franco hipotireoidismo, enquan 

to que 3 (15%) tinham sintomas e sinais compatíveis com 

hipertireoidismo. 0 restante dos pacientes eram eutireoi. 

deanos. (Tabela 3). 
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Tabela 3 

Freqüência dos sinais clínicos úteis para o diagnóstico 

SINAL 

Consistência 

RESULTADOS 

Normal 

Firme 

Fi 

8 

12 

F% 

40 

60 

CASO N9 

2, 9, 11, 12, 13, 
14, 15, 17 
1, 3, 4, 5, 6, 
7, 8, 10, 16,18, 
19, 20 

Tipo de bócio Difuso 

Nodular 

15 75 2, 3, 4, 5, 9, 
10, 11, 12, 13, 14, 
15, 16, 17, 18, 20 

5 25 1, 6, 7, 8,20 

Superfície Regular 

Irregular 

Tamanho do Pequeno 

Bócio Medio 

Graiide 

10 50 2 , 5 , 1 0 , 11 ,12 
1 3 , 1 4 , 1 6 , 1 8 , 1 9 

10 50 1, 3, 4, 6, 7, 8 , 9 , 
15, 17, 20. 

6 30 2, 4, 5, 9, 10, 20 
12 60 1, 3, 8, 11, 12,13, 

14, 15, 16,17, 18, 
19 

2 10 6, 7 

Estado f u n c i o Eut i reo ideano 15 
nal Clínico "~ 

H i p o t i r e o i d e a n o 2 
Hipertireoideano 3 

75 1, 2, 3, 4, 6, 7,8,10, 
U, 12, 15, 15, 16, 18 
20 

10 5, 9 
15 14, 17, 19. 

Fi! Freqüência absoluta. F%7 Freqüência relativa 

4.2 - Dados laboratoriais 

Os títulos dos anticorpos antimicrossomais, pela 

técnica de hemagluiinação, variaram de 1/1600 a 1/1.638400 

sendo que na maioria dos pacientes (80%) esteve entre 

1/1600 e 1/25.600. Positividade concomitante para o anti

corpo antitireoglobulina foi observada em apenas 7 pacien

tes com títulos entre 1/100 e 1/102.400. 

Pela técnica de I.F.I., todos os pacientes apre

sentaram positividade para o anticorpo antimicrossomal, com 

títulos de 1/10 a 1/640. Por esta técnica só um paciente 
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foi também positivo para o anticorpo antitireoglobulina, e 

3 pacientes apresentaram positividade para o anticorpo an-

timúsculo liso com títulos de 1/10 a 1/20. Não foram ob

servados outros anticorpos. (Tabela 4) 

Tabela 4 

Resultados dos A.C.A.T. e outros anticorpos, pe

la s técnicas de hemaglutinação e I . F . I . 

O 

< 
o 

.-
1 
2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

Anticorpos A n t i t i r e ó i d e a n o s 

L AcMc 

H.A 

1/102.400 
1/1.600 

1/25.600 

1/6.400 

1/409.800 

1/6.400 

1/6400 

1/6400 
1/25.600 

1/1600 

1/1600 

1/1638400 

1/25.600 

1/1638400 

1/25.600 

1/1.600 

1/25.600 

1/6.400 

I A . 600 

1/1.600 

i 

i n 

1/6.700 
1/40 

1/320 

1/40 

1/640 

1/320 

1/40 

yio 
1/320 

1/20 

1/20 

1/320 

1/20 

1/640 

1/320 

1/20 

1/160 

1/20 

1/10 
1/40 

AcTg 

• 
H.A 

1/6.700 
N 

N 

N 

1/102.90 

1/1600 

N 

N 

1/1600 

N 

N 

1/25.600 

N 

1/1600 

N 

N 

N 

N 

N 

1/100 

• 

1FI 

N 

N 

N 

N 

0 1/40 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

Outros 

An
ti
nú
-

cl
eo
 

. N 
N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

8 
• 

. N 
N 

N 

N 

N 

N 

N 

1/20 

1/20 

N 

N 

N 

N 

1/10 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

Anticorpos 

Cé
lu
la
 P
.
 

Gá
st
ri
ca
 

. N . 
N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

i 

8 « 

N . 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

K 

N 

N 

i 
•H 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N: Negativo. AcTg: anticorpo antitireoglobulina 
Ac Mc: anticorpo antlmlcrossomal. H.A.: Hemaglutjjiaçâb 
I.F.I.: imunofluoresoência indireta. 
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Houve correlação entre os resultados obtidos, para os anti

corpos antimicrossomais, através dos 2 métodos utilizados, 

levando-se em consideração a maior sensibilidade do teste 

de H.A. A comparação entre os 2 testes foi feita nos 20 pa 

cientes abraneundo títulos variáveis, sendo mostrado na fi

gura 6. 

1286 

640 

320 

160 
Cx 

fK) 

i 
2 40 
n 
° 20 
9 
-P 

J-o „ 

Neg. -

• • • 

f 

V 
f 
ff 

X _L J_ _L _â 
Neg 16 64 256 1024 40% 16364 

títulos P&C hemaglutinação (X100) 
(Figura 6) Correlação entre os testes de hemaglutinação 

e da I.F.I. , para o AcMc. 

Em relação aos t e s t e s de função t ireoideana (Tabe

la 5) o T- fo i normal em 15 (75%), elevado em 3 (15%) e d i 

minuído em 2 (10%) pacientes , enquanto que o T4 fo i normal 

em 16 (80%) e diminuido em 4 (20%). 0 TSH plasmático fo i 

elevado em 15 (75%) pacientes e normal em 5 (25%) sendo sua 

concentração média igual a 11.04 yU/ml. 



TABELA 5 
Função Tireoideana e A.C.A.T, em pac ientes com T,A,I ,B, 

CASO 

1 * 

2 

3 

4 

5 

6 
7 

B 

9 

10 

11 
12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 
19 

20 

SEXO 

F 

F 

F 

F 

F 

F 

F 
F 

M 

F 

F 
F 

F 

F 

F 

F 

F 

F 
F 

F 

IDADE 

43 
18 

29 

47 

38 

38 

18 

53 

31 

17 

9 

10 

15 

6 

11 
17 

10 

43 
18 
41 

T3 ngjr 
100ml 
63-220 

76 
180 

150 

160 

60 

170 

210 

115 

50 

200 

170 
170 

140 

290 

145 

130 

230 

145 

330 
135 

T4 ug/ 
100/ml 
4,5-12 

3 , 1 
1 0 , 8 

9 , 3 

5 . 2 

1 ,2 

4 . 5 
8 . 5 

1 0 . 8 

0 .7 

8 . 5 

9 .4 
8 . 4 

7 . 2 

9 . 1 

3 . 3 

4 . 5 

7 .4 

5 .5 
5 . 7 

7 

. TSH , 
UU/ml 
até 

6,5 

1 4 , 5 
12 

6 , 9 

9 .4 

18 

1 3 . 5 

10 

5 .6 

23 

5 .2 

5 .7 

19 

7 . 2 

5 .8 

6 

10 
8 , 5 

1 5 . 5 

15 

10 

Captação 
1 24 

atê 45% 

1 5 . 2 
NR 

35 .4 

6 4 . 8 

1,8 

33 .7 

32 

3 8 . 2 

8 

58 .4 

59 
3 3 . 5 

31 

8 8 . 2 

43 

25 

7 6 . 2 

37 

44 

2 9 . 5 

, T e s t e 
Supressão 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

, A v a l i a 
ção C l l 
n i c a 

eu 
eu 

eu 

eu 

h i p o 

eu 

eu 

eu 

h i p o 

eu 

eu 

eu 

eu 

h i p e r 

eu 

eu 
h iper 

eu 
h i p e r 

eu 

ANTICORPOS ANTIRITEOIDEANOS 

Ac Mc 

H.A 

1/102400 
1/1600 

1/25600 

1/6.400 

1/409.800 

1/6400 

1/6400 

1/6400 
1/25.600 

1/1600 

1/1600 
1/1.638.400 

1/25600 

1/1.638,400 

1/1600 

1/25,600 

1/6.400 

1/6.400 

1/1600 
1/1600 

IFI 

1/640 
1/40 

1/320 

1/40 

1/640 

1/320 

1/40 

1/10 

V320 

1/20 

1/20 

1/320 
1/20 

1/640 

1/20 

1/160 

1/20 

1/20 

1/10 

1/40 

Ac Tg 

HA 

1/6.400 
N 

N 

N 

1/102900 

1A600 

N 

N 
1/1600 

N 

N 
1/25600 

N 

1/1600 

N 
N 

N 

N 

N 
1/100 

IFI 

N 
N 

N 

N 

1/40 

N 

ti 

N 
N 

N 

N 

N 
N 

N 

N 
N 

N 

N 

N 
N 

Pôs Nodulectomia; eu: eutireoideano; hipo: hipotireoidnano; hiper: hipertireoideano, N> negativo 
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Dos 9 pacientes que se submeteram à prova do TRH, 

todos responderam ao teste sendo que 5,apresentaram respos 

ta exagerada. A média do TSH basal Joi de 8.38 uU/ml, ele

vando- se para 37.7 yU/ml aos trinta minutos. A diferença 

entre estas médias foi estatisticamente significativa (p < 

0,01, tabela 6). 

Correlação significativa foi verificada, entre os 

títulos dos anticorpos antimicrossomais e a concentração do 

TSH, pela analise do X2. (Tabela 7) 

A captação do I foi realizada em 19 pacientes, 

dos quais 5 tiveram resultados elevados em 24 horas, enquan 

to que em três a captação foi baixa e o restante apresentou 

resultados normais. (Tabela 5). Os resultados da captação 

em relação ao estado clinico dos pacientes estão representa 

dos na tabela 8. Nos pacientes com captação elevada foi re 

alizado o teste de supressão, que foi positivo em todos eles 

contribuindo para o diagnóstico diferencial de doença de 

Graves. (Tabela 8). 

Tabela 8 

Distribuição da captação do il^ém relação ao estado fruncio 

nal clinico 

Estado funcional 
clínico 

Captação lVM%24 Hs 

15 15 - 45 45 

hipotireoideana 2 

eutireoideana 1 10 3 

hipertireoideana 
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TABELA 6 

Resultado do Teste do TRH 

Padrão hormonal 
anterior ao teste 

TSH , T4 T3 

«9 
do 
Caso 

Teste do TRH 

TSH basal Pico do TSH A TSH 

+ 

NL 

NL 

• 

NL 

NL 

t 

t 

• 

4 

NL 

NL 

NL 

NL 

NL 

NL 

NL 

NL 

4 

NL 

NL 

NL 

t 

NL 

ITL 

t 

+ 

9 

10 

11 

12 

14 

15 

16 

17 

19 

23 

8.4 

5.7 

5.6 

3.5 

3.0 

8.3 

11 

7 

90 

50 

18 

17 

19 

15 

27 

64 

40 

73 

41.6 

12.3 

11.4 

15.5 

12.0 

18.7 

53 

33 

Pião do TSH 25 pü/mL A TSH valor do TSH aos 30 min. menos o valor framj 
do TSH. t elevado. 4 diminuído; NL: Normal. 

TABELA 7 

Corre lação e n t r e t í t u l o Ac Mc e TSH s ê r i c o 

Anticorpo 

Antinicrossanal 
(titulo) < 6.5 1 

TSH 
Mü/ml 

> 6.5 1- Total 

< 6 .400 2 2 4 

> 6 .400 4 12 16 

TOTAL 6 14 20 

x2:4.71 p< 0,05 
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Em relação a cintilografia tireoideana, o padrão 

irregular, em glândulas difusamente aumentadas, ocorreu em 

11 (55%) pacientes, (casos 4, 6, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 

18 e 19) e o restante dos casos teve padrão cintilogrãfico 

normal. Dos 10 pacientes que se submeteram ao teste do per 

clorato, 6 foram positivos. 

No diagnóstico final, a partir dos critérios clí 

nicos considerados, 13 (65%) pacientes tiveram 4 ou mais 

critérios, 4 (20%) obtiveram 3 critérios e 3 (15%) pacien

tes apresentaram 2 critérios. Nestes últimos e em um pa

ciente do grupo anterior (todos com apresentação nodular), 

o diagnóstico foi confirmado histologicamente. (Tabela 9). 

A análise estatística dos vários parâmetros estu 

dados foi feita segundo as técnicas usuais. Como método 

comparativo empregou-se o teste T de "Student", tendo sido 

2 
também ut i l i zado o t e s t e do X . 



Tabela 9 

Distribuição dos pacientes segundo os critérios utilizados no diagnostico 

CASO 

Bõcio difuso 
e/ou irregu
lar e/ou fir 
we 

Critérios Clínicos para 

Titulo 
signi
fica ti. 
vo de 
A.C.A.T 

TSH 
Ele
vado 

wintilografia 
irregular 

o Diagnostico 

Teste do 
perclora 
to posi
tivo 

Histeria 
familiar 
de T.A.I 

Total de 
Critérios 
Positivos 

1 * 
2 
3 
4 
5 
6 
7 * 
8 * 
9 
10 
11 
12 

13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 * 

Não 
Sim 
Sim 
Sim 
Sim 
Não 
Não 
Não 
Sim 
Sim 
Sim 
Sim 

Sim 
Sim 
Sim 
Sim 
Sim 
Sim 
Sim 
Não 

Sim 
Sim 
-Sim 
Sim 
Sim 
Sim 
Sim 
Sim 
Sim 
Sim 
Sim 
Sim 

Sim 
Sim 
Sim 
Sim 
Sim 
Sim 
Sim 
Sim 

Sim 
Sim 
Sim 
Sim 
Sim 
Sim 
Sim 
Não 
Sim 
Sim 
Não 
Sim 

Sim 
Não 
Não 
Sim 
Sim 
Sim 
Sim 
Sim 

Não 
Não 
Não 
Sim 
Não 
Sim 
Não 
Não 
Não 
Não 
Sim 
Sim 

Sim 
Sim 
Sim 
Sim 
Sim 
Sim 
Sim 
Não 

Não 
Não 
Não 
Sim 
Não 
Não 
Não 
Não 
Não 
Não 
Sim 
Não 

Sim 
Sim 
Não 
Sim 
Sim 
Não 
Não 
Não 

Não 
Sim 
Não 
Não 
Não 
Sim 
Não 
Sim 
Não 
Sim 
Não 
Não 

Não 
Sim 
Sim 
Não 
Não 
Sim 
Não 
Sim 

2 
4 
3 
5 
3 
4 
2 
2 
3 
4 
4 
4 

5 
5 
4 
5 
5 
5 
4 
3 

* Diagnostico confirmado hlstologicamente 



5. •"- DISCUSSÃO 
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Não há nenhum critério clinico ou teste laborato

rial que, isoladamente, tenha valor decisivo no diagnóstico 
53 

da T.A.I.B. , contudo, a presença dos A.C.A.T. constitui ex 

celente marcador de evento auto-imune significativo e ape

sar de persistir a dúvida sobre o seu envolvimento como fa-
20,3»,110 

tor patogênico direto no desenvolvimento da T.A.I . , 
112 _ 13rH2»53 

eles são de extrema utilidade no seu diagnostico 
St,75» 

O critério de seleção dos nossos pacientes através 

dos anticorpos antimicrossomais se justifica pelo conheci

mento do seu Intimo relacionamento com as doenças tireoidea 

nas auto-imunes e, a presença de titulos elevados concomitan 

temente a outros parâmetros clínicos, sugere o diagnóstico 
7, 13,61r67*10>». 

de T.A.I. 

Os dados epidemiolõgicos obtidos nesta série, con 
* l , i » 2 

corâam com a preponderância da afecção no sexo feminino 
102,171 

e o acometimento de qualquer faixa etária, tendo si

do o grupo analisado como um todo, visto que as caracteris-

ticas clinicas e laboratoriais da T.A.I,B. juvenil se asse-
63,131/138. 

melham âs dos adultos. 

5.1 - Valorização dos dados anamnéticos e semióticos 

A exteriorização clinica inicial, mais freqüente

mente observada neste e em outros estudos, é a tireomegalia 
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sendo os pacientes na maioria âos casos assintomãticos; 
75,102,13t> 

No entanto, dor local» como no caso 10, pode raramen 
*2,75f131» 

te ocorrer. 

Quadro clinico de hipotireoidismo franco ocorreu nos 

casos 5 e 9, ambos com aproximadamente 1 ano de evolução da 

doença, sugerindo que provavelmente o mecanismo que conduz a 

falência tireoideana não depende apenas da destruição e fibro 

se que acompanham o processo patológico da T.A.I., devendo 

provavelmente estar envolvidos outros fatores, tais como os 

anticorpos bloqueadores, responsáveis pela irresponsividade ao 
39,«7»9Í _ 

TSH, e que tal condição não é irreversível, podendo o-

correr remissões espontâneas quando as alterações do sistema 
1 9 » 5«» # 1 •»"» 

imune não forem completas. 

Os sintomas de hipotireoidismo devem ser sempre va

lorizados pois podem permitir o diagnóstico de graus mínimos de 

bipofunção tireoideana, assim como se deve valorizar nos 

pacientes com T.A.I.B. a diminuição discreta do T. sem sinto-
63 

matologia de hipotireoidismo , como ocorreu nos casos 1 e 15. 

Sintomas de nervosismo e irritabilidade foram noti_ 

ficados tanto per pacientes considerados clinicamente eutireoi^ 

deanos quanto em presença.de sinais clínicos sugestivos de hi 
, 23 thltkltlk,75 

pertireoidismo. Tais sintomas têm sido descritos 

e quando não relacionados â hiperfunção glandular, sugere-se 

que sejam devido ao estimulo de prostaglandinas, liberadas pe 
1.2 

los linfócitos T supressores. 

Uma forte agregação familiar foi estabelecida tanto 
19*26 

para a T.A.I. quanto para a doença de Graves .; tal fato 
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foi por nôs observado, confirmando que podem ocorrer vários 

tipos de acometimentos auto-imunes nos parentes próximos 

(19 grau), inclusive a presença apenas de anticorpos anti-

tireoideanos sem doença. 

A presença de T.A.I. em parentes de primeiro grau 

pode ser considerada como um dos critérios para o diagnõs-
53 

tico tendo sido utilizadc por nos. O caso 2 exemplifica 

bem a agregação familiar pois a mãe da paciente (caso 20), 

uma irmã, e um irmão são portadores de T.A.I. 

Analisando-se o aspecto semiõtico do bõcio, o au 

mento difuso esteve presente na maioria dos casos, ratifi-
•»2,53»63»131 M 3 8 . 

cando os trabalhos de diveros autores. 

A freqüência com que a apresentação nodular ocor 
5 3 , 1 3 1 

reu nesta série está de acordo com com outros estudos 

incidindo principalmente nos adultos e menos frequentemen-
1 39 

te relatada na T.A.I. juvenil. 

O volume moderado do bõcio, analisado concomitan-

temente com o seu tempo de evolução, concorda com a progre£ 

são gradual da doença, principalmente nos pacientes jovens. 

Embora no cômputo geral tenha havido maior tendência a su-
i 

perflcie irregular e a consistência firme da glândula, nos 

sas freqüências foram um pouco menores de que as observadas 

por outros, provavelmente porque entre os nossos casos a 

grande maioria não tinha mais do que um ano de evolução, sî  

tuaçao verificada também em outras pesquisas,63'138 

Na.dependência da fase clinica da T.A.I. os doentes 
klftkll02fl9i 

podem se encontrar em eu, hipo ou hipertireoidismo. 
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Observaram-se todo os três estados funcionais no nosso grupo 

sendo^que o quadro clinico sugestivo de hipertireoidismo 

provavelmente representa a fase mais precoce da doença, com 

sintomas de nervosismo, intolerância ao calor e palpitação. 

De acordo com DONIACH et alii, os pacientes do 

sexo masculino freqüentemente são vistos pela primeira vez 

já com quadro inste.lrrto de hipotireoidismo."2 O caso 9 exem 

plifica tal situação. 

5.2 - Significado Clinico dos A.C.A.T. 

A demonstração de excelente correlação entre os 

títulos dos A.C.A.T., pesquisados através da técnica de he 

maglutinação, e os achados de autópsia em pacientes com 
200 

T.A.I., assim como entre os títulos dos anticorpos anti. 

microssomais pesquisados pela mesma técnica e os achados 
7 

citológicos de T.A.I. faz com que a detecção dos A.C.A.T. 

principalmente a do anticorpo antimicrossomai seja o crité 

rio de maior confiabilidade para o diagnóstico clínico àes 
«2f7Srl02rl6*rl93 

ta afecção. 

Tendo sido comprovada a positividade dos anticor 

pos antimicrossomáis, através do teste de IFI, em todos 

os nossos pacientes, e sabendo-se que este teste também 

tem correlação significativa com os achados histopatológi-
175 

cos, confirma-se que a presença dos A.C.A.T. é o melhor 

critério para o diagnóstico da T.A.I.B. 

£ vasta a lista de revisões bibliográficas e tra 
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balhos que relacionam os anticorpos antimicrossomais COM 
19»t7,l«k,lS»,lt|,l7* 

as alterações da função tireoideana. ales 

da correlação dos seus títulos COM a elevação do TSH en 
S«,«lrl?*,17S 

pacientes assintomãticos. Comprovou-se na pre 

sente série tal correlação, tendo sido diagnosticados 2 

casos com hipofunção clinicamente patente e 13 casos com 

hipotireoidismo subclinico, além da significativa correia 

ção encontrada entre os títulos dos anticorpos antimicros 

somais e a elevação da concentração basal do TSH. 

A detecção dos anticorpos antitireoglobulina em 

freqüência e títulos menores do que os anticorpos antimi-

crossomais nos nossos casos reflete, possivelmente, a as

sociação dos mesmos com a variante histologics oxifllica 

da T.A.I.B., descrita por DONIACH et alii, apesar de não 

termos confirmação histológica, os dados epidemilógicos de 

sexo e idade e a apresentação clinica dos casos da nossa 

série, sugerem tal associação. 

A correlação entre os resultados obtidos por am 

bos as técnicas utilizadas para a detecção dos A.C.A.T. é 
20*31 

descrita também por outros investigadores, entretanto, 

por ser a I.F.I. de execução mais trabalhosa, a técnica 
i 

mais freqüentemente usada na pratica diária é a da hemaglu 

tinação. 

A pesquisa de outros anticorpos nos pacientes 

por nós estudados, revela a ocorrência de anticorpos anti-

músculo liso eiti 15% dos casos, sendo tal freqüência tam-

bém verificada em pessoas normais; não se detectaram ou-



90 

tros anticorpos organoinespecificos,sugerindo que esses 

anticorpos não estão associados con a T.A.I.B., fato 

também confirmado por SHERBAUM et alii. Entretanto, es 

ses mesmos pesquisadores encontraram freqüência maior do 

que a esperada para os anticorpos organoespeclficos co

mo os anticorpos anticélula parietal gástrica nos paci-
151 

entes com T.A.I. Essa associação não foi entretanto por 

nós demonstrada. 

5.3 - Avaliação da concentração do TSH basal e apôs 

estimulo com TRH. 

A concentração do TSH basal está moderadamen-
%2»53r59rl31f 

te elevada na maioria dos pacientes com T.A.I. 
176 

observando-se também resposta exagerada ao TRH em pa 

cientes clinicamente eutireoideanos, com concentração de 

T3 e T- normal, configurando o quadro de hipotireoidismo 
10,60*100 

subclinico. 

Tal situação foi por nós observada e apesar da 

elevação do TSH em 15 pacientes, a exteriorização clini

ca de hipotireoidismo, com níveis baixos de T~ e T,, es

correu apenas em 2„ Nos outros casos, clinicamente eutî  

reoideanos, os níveis de T~ e T. nos limites normais só 

foram mantidos devido ã superestimulação da glândula pe

lo TSH, confirmando a baixa reserva tireoideana descrita 
10,75 

na T.A.I.B. 

A elevação do TSH nestes pacientes assim como 
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a sua resposta exagerada ao TRH, reflete a inabilidade da 

glândula, ea falência, de manter a concentração basal do 

TSH nos limites normais. 

Nos pacientes con sintomas e sinais clínicos com 

patlveis com hipertireoidismo, o teste do TRH também apre 

sentou resposta exagerada (casos 17 e 19), enquanto que «o 

caso 14 a resposta ao teste for normal, contribuindo para 
1 , 2 

o diagnóstico diferencial com a Doença de Graves. 

Apesar de todos os nossos pacientes apresentarem 

bõcio.a elevação do TSH só foi constatada em 15, levan 

tando a suspeita de que existe outro fator além do TSH, 

que contribua para o aumento glandular. Possivelmente se 

gundo DREXRAGE, existe um anticorpo estimulante do cresci

mento tireoideano na variante bociocênica da T.A.I. que se 

ria o responsável pelo estimulo. 

A concentração basal do TSH nos casos de bõcio 

nodular é de grande ajuda no diagnóstico diferencial. Quan 

do a apresentação nodular se acompanha de hipotireoidismo 

clínico ou de TSH elevado, cresce a suspeita diagnostica de 

T.A.I.B que é reforçada se ocorrem títulos altos de anticor 
«8,193 •*•'. 

pos. Na série aqui estudada, os casos nodulares não se 

acompanharam de hipotireoidismo clinico, entretanto dos 5 

casos, 4 apresentaram TSH basal elevado, sugerindo hipoti

reoidismo subclínico, e todos tinham títulos altos de anti 

corpos antimicrossomais. Destes pacientes quatro tiveram 

o diagnóstico de T.A.I.B. confirmando também histologicamen 

te. 
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Apesar das características clinicas e laboratori

ais sugestivas de T.A.I.B., não é infrequente ver pacientes 

com apresentação nodular serem submetidos S tireoidectomia. 

Deve-se considerar nestes casos os critérios clínicos cuida 

dosamente, para se evitar cirurgias desnecessárias. 

5.4 - Analise crítica das provas funcionais com I 

A captação do I isoladamente, não fornece resul^ 

tados conclusivos para o diagnostico da T.A.I.B., variando 

em função da sua fase evolutiva, devendo ser analisada sem

pre em conjunto com os outros dados clínicos e laboratori

ais e levando-se em consideração as alterações no metabolic 

mo do iodo que ocorrem nesta afecção. Na fase 

inicial da T.A.I.B. pode ocorrer certa hiperatividade ti-

reoideana não somente clínica como também laboratorial, com 

captação elevada do I * e T3 discretamente elevado ou nor 

mal (casos 4, 10, 11, 14, 17). Impõe-se, então, o diagnos

tico diferencial com doença de Graves. O teste de supressão 

positivo e a ausência de sinais oculares nestes pacientes con 

tribuiram para o diagnóstico diferencial. 

t • 

Apesar de não existir padrão cintilogrãfico especí 

fico para a T.A.I.B., a maior parte dos autores concorda.que 

a irregularidade do traçado em uma glândula difusamente au-
18,102»1Í3»1»3. 

mentada seja sugestiva da afecção, principal
is l 72 t 1 3» 

mente em crianças e adolescentes e pos-
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sa ser usada COMO xm dos critirios diagnósticos. A capta

ção não homogênea do radioisotope ocorreu en 55% dos nossos 

pacientes, e ê devida a fibrose e a infiltração linfocltica 

do parenquiM. Por vezes, tal padrão, pode sugerir áreas 
12»ít 

não funcionantes, levantando a suspeita de aalignidade. 

. O teste do perclorato, enbora não seja especifico 

para aT.A.I.B., identifica o defeito de organificação exis

tente, sendo válido apenas quando computado con os outros 

critérios diagnóstico, coao ocorreu nos casos (4, 11, 13, 14 
2*rll»rl22,ltl• 

16 e 17), confirmando diversos autores. 
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6.1 - Devemos considerar a possibilidade de T.A.I.B., 

em bôcios difusos não muito grandes (• 75g) dotados de su 

perflcie irregular e consistência firme, em paciente euti. 

reoideano, com positividade para um ou ambos os A.C.A.T. 

6.2 - Nos casos de bôcios nodular, con A.C.A.T. em tî  

tulo alto e concentração basal do TSH elevada ê grande a 

chance do diagnóstico da T.A.I.B. 

6.3 -<raelhor critério para o diagnóstico da T.A.I. ê 

a presença de um ou ambos os A.C.A.T. em títulos signifi

cativos 

6.4 - Merece destaque especial, a dosagem do TSH séri 

co geralmente elevada e sobretudo sua nítida ascenção fren 

te ao estimulo com TRH. Esta resposta ao TRH é típica de 

baixa reserva tireoideana e o eutireoidismo clinico obser 

vado nos pacientes com T.A.I.B. provavelmente se deve a 

superestimulação tireoideana pela crescente secreção do 

TSH. 

i 

6.5 - A cintilografia irregular, a positividade para 

o teste do perclorato e a história familiar positiva para 

doença tireoideana auto-imune sâo parâmetros úteis no 

diagnóstico da T.A.I.B. entretanto são pouca discriminate 

va, devendo ser considerados em conjunto com a presença 

dos A.C.A.T. 
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6.6 - Ocorre significativa correlação entre os títulos 

dos anticorpos antiaicrossoaais e a elevação do TSH, e os 

pacientes que tia eabos os parâmetros alterados, deve* 

ser seguidos cautelosamente pois corre* o risco de desen

volver hipotireoidisao franco. 

6.7 - Existe boa correlação entre os resultados obti

dos por ambas as técnicas utilizadas na pesquisa dos anti

corpos antiaicrossoaais no entanto tal correlação não ocor 

reu para o anticorpo antitireoglobulina. 

6.8 - A pesquisa dos anticorpos antiaicrossoaais é ex 

celente arma para a triagem de pacientes com doença tireoi 

deana pois os títulos altos estão virtualmente liaitados a 

doença tireoideana auto-iaune. Servea também na identifi

cação de pessoas ea risco de desenvolver a doença coao é 

o caso dos parentes ea primeiro grau de pacientes com T.A.I. 

i 
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Resumo 

Com a finalidade de avaliar a importância dos 

A.CA.?, e de outros critérios clínicos e laboratoriais 

no diagnóstico da T.A.I.B foram investigados 20 pacien 

tes com bõcio e titulo de anticorpo antimicrossomal ma_i 

or ou igual a 1/1.600. 

Analisando-se os parâmetros úteis no diagnós

tico, verificou-se correlação significativa entre os t_í 

tulos dos A.C.A.T. e a concentração basal do TSH; eleva 

ção do TSH basal e resposta exagerada ao TRH, indepen

dente do estado clinico funcional dos pacientes, refler 

tindo na maioria dos casos um estado de hipotireoidismo 

subclinico; cintilografia irregular e teste do perclora 

to positivo. 
> • • 

Outro critério útil porém pouco discriminati

ve foi a presença de parente em primeiro grau com T.A.I. 

A maior parte dos pacientes tinha bõcio difu

so com superfície irregular e consistência firme. Na 

apresentação nodular, ficou patente a importância dos 

A.C.A.T. e da elevação do TSH no diagnóstico diferenci

al. 

Na maioria dos pacientes o diagnóstico foi £e_i 

to com 4 a 5 dos critérios propostos estando os A.C.A.T. 

sempre presentes. 

Conclue-se que dos parâmetros estabelecidos pa 



ra o disgnóstico da T.A.I.B., a pesquisa dos A.C.A.T., prin

cipalmente dos anticorpos antimicrossomais, é excelente arma 

para a triagem de pacientes com suspeita clinica de doença 

tireoideana auto-imune e a sua presença, em títulos eleva

dos, em pacientes com bõcio e TSH elevado, sugere o diagnós

tico de T.A.I.B. 



Abstract 

To asse£ the accuracy achieved by the A.C.A.T. 

and other clinical and laboratorial criterion in the 

diagnoses of T.A.I.B. we investigated twenty patients 

with goiter and ^antimicrosomal antibodies titres of 

1/1.600 or more. 

Analysing the parameters useful in the diagno

sis, we found a significant correlation between the ant]L 

microsomal antibodies titres and the basal TSH concentra 

ti on, an elevated basal TSH and an exaggerated response 

to TRH independent of the patient clinical status reflee 

ting in the majority of the cases a state of subclinical 

hy.potyroidism; an irregular appearance of the radio! soto 

pe thyroid scan and a positive response to a perchlorate 

discharge test. { 

A useful but less discriminating marker was as 

first degree relative with proven T.A.I.. 

Difuse goiter with an irregular surface and a 

firm consistency was seen in the majority of patients. 

With a nodular goiter the presence of a high A.C.A.T. ti 

tre and an elevate» basal TSH concentration was very im

portant in the differential diagnosis. 

The diagnosis was based in the presence of 4 

to 5 markers in alifcst all patients and the A.C.A.T. was 

present in all of Aem. 



[We conclude that from the parameters useful in 

the T.A.I.B. diagnosis, the A.C.A.T. detection mainly the 

antimicrosomal antibodies, is an excelent tool to detect 

patients with a clinical suspect of thyroid auto-imune 

disease and when we found high tires in a patient with 

goiter and an elevated basal TSH concentration we can 

suggest T.A.I.B. diagnosis. \ 


