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A depressão e sua relação com o hipotireoidismo
Depression and its relationship with hypothyroidism.

Mayra Martins Ribeiro Almeida 1, Angélica Sayemi Kuwae 1,
Camilla Martins Jacintho Quirino 1, Lorena Vieira Gondim 1, Daniele Oliveira Ferreira da Silva 2
Resumo
O hipotireoidismo se refere à deficiência hormonal provocada pela disfunção no eixo hipófisehipotálamo-tireoide com consequente alteração na síntese e secreção T4 e T3. Pode manifestar-se
dentre outras alterações, com distúrbios psicocognitivos como déficit cognitivo, depressão e, quando
severo, melancolia e demência. Já a depressão é definida como perturbação do humor e pode estar
isolada, como causa ou como consequência, de um distúrbio orgânico. Sua sintomatologia é frequente
em disfuncionais tireoidianos, surgindo como primeira manifestação da doença em pacientes
sintomáticos. A tireoide é responsável não apenas pela ação hormonal orgânica, mas também pela
regulação de distúrbios psiquiátricos, como a depressão. Portanto, é necessária a realização de um
bom rastreio da doença de hipotireoidismo em pacientes com desordens psiquiátricas prévias, como
a depressão.
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Abstract
The hypothyroidism refers to hormone deficiency caused by dysfunction in the axis hypothalamuspituitary-thyroid with consequent alteration in synthesis and secretion of T4 and T3. It can manifest
itself among other changes with physical disorders as cognitive impairment, depression, melancholia
and dementia in several cases. Depression is defined as a disturbance of moods and it may be isolated
as a cause or a consequence of an organic disorder. Its symptoms are common in dysfunctional thyroid
emerging as the first manifestation of the disease in symptomatic patients. The thyroid is responsible
not only for organic hormonal action but also for the regulation of the psychiatric disorders such as
depression. That´s way, it´s necessary to be traced in patients with previous psychiatric disorders such
as depression.
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