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ORIENTAÇÕES
NUTRICIONAIS:
HIPOTIREOIDISMO

O QUE É?
É uma desordem da glândula
tireoide, resultando na deficiência dos
hormônios tireoidianos: tiroxina (T4) e triiodotironina (T3).

PTN

PARA QUE SERVEM O T3
E O T4?
crescimento

o

desenvolvimento corporal;
 Auxiliam na produção de proteínas
estruturais,

enzimas

e

secreção

tireoidianos

dos

necessita

outros

hormônios;
 Estimulam o metabolismo, pois em

de

alguns

micronutrientes para acontecer, dentre eles

 Câimbras;
 Intolerância ao frio;
 Transpiração reduzida;
 Constipação;

hipotálamo - hipófise - glândula tireoide. O

 Pele seca;

hipotálamo

 Ganho de peso;

produz

o

TRH

(hormônio

liberador de tireotropina), que por sua vez

 Sonolência;

estimula a hipófise a produzir o TSH

 Raciocínio lento;

(hormônio estimulante da tireoide). O TSH

 Perda de memória;

induz a tireoide a produzir T3 e T4. Isso

 Depressão;

tudo acontece quando há disponibilidade

 Ansiedade;

de iodo para permitir a produção desses

 Distúrbios de humor;

hormônios.

 Menor contratilidade miocárdica;

Em caso de baixo consumo de iodo,
ou produção insuficiente de T3 e T4,
aumenta a secreção de TSH pela hipófise.

geral eles aumentam o metabolismo

Hipotálamo

das proteínas, dos lipídeos e dos

TRH

Ausência
de iodo

 Disfunção diastólica ventricular esquerda;
 Aumento da resistência vascular
sistêmica;
 Dislipidemia;
 Baixa capacidade oxidativa.

Hipófise

carboidratos;
 Elevam o consumo de oxigênio e a
produção de calor.

 Fraqueza muscular;

hormônios

Essa secreção é regulada pelo eixo

CHO

o

A

 Fadiga;

se encontram: iodo, selênio e zinco.

LIP

 Controlam

SINTOMAS

COMO OCORRE A
PRODUÇÃO DESTES
HORMÔNIOS?

TSH
Tireoide
TSH

Presença de iodo
T3

T4

O
tratamento
realizado
é
medicamentoso, além de ser necessária a
mudança no estilo de vida e de hábitos
alimentares.

