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APRESENTAÇÃO  

 

O hipertiroidismo é uma desordem endócrina provocada pelo aumento da 

síntese e secreção de hormônios tiroidianos e tem como causa mais comum a 

Doença de Graves. A crise tirotóxica (CT) ou "tempestade tiroidiana" constitui-se 

numa exacerbação aguda de qualquer causa de tirotoxicose associado à 

descompensação de um ou mais órgãos ou sistemas. De mecanismo ainda 

desconhecido, a CT apresenta alta taxa de mortalidade (10-30%) se tratamento de 

emergência adequado não for prontamente instituído. 

 

 Como ferramenta de auxílio diagnóstico, dispõe-se do escore de Burch-

Wartofsky através da pontuação dos sinais e sintomas com o intuito de definir 

probabilidade de CT; bem como o recente escore japonês proposto por Akamizu 

com análise do conjunto dos sinais e sintomas a fim de definir CT suspeita ou 

definida. Dada sua raridade, não há protocolos de tratamento de CT bem definidos 

na literatura, além da maior parte dos estudos serem mais antigos.  

 

 Neste estudo analisamos dados de diagnóstico, forma de manejo e 

prognóstico do tratamento da crise tirotóxica, de número significativos de pacientes 

atendidos no Hospital São Paulo, no período de janeiro 2013 a junho 2017, a fim de 

analisar possível perfil clínico, desfecho clínico e prognóstico da crise tirotóxica em 

nosso meio.  
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1. RESUMO 

 

Contexto: Crise tirotóxica (CT) é uma emergência médica caracterizada por 

exacerbação de tirotoxicose associada à descompensação de um ou mais órgãos ou 

sistemas, com risco à vida do paciente. Devido à sua raridade, estudos mais amplos 

são escassos na literatura e no Brasil. 

Materiais e métodos: Foram avaliados pacientes com CT atendidos entre 2013-

2017. CT foi caracterizada por tirotoxicose com envolvimento multissistêmico (febre, 

distúrbio cardiovascular, gastrointestinal/hepático, neurológico) e perfil laboratorial 

compatível (TSH suprimido e T4 livre elevado). Dados epidemiológicos, clínicos, 

exames complementares, tratamento e evolução foram coletados. 

Resultados: A média de idade foi de 41,4 anos e 43/56 pacientes eram mulheres. A 

doença de Graves foi a principal causa de tirotoxicose, metade dos pacientes 

desconheciam o diagnóstico de hipertiroidismo antes da internação, com média de 

tempo entre diagnóstico e internação de 24 meses. 17,8% eram portadores de outra 

doença autoimune e em 51,5% dos casos havia antecedente familiar de 

autoimunidade. Fator precipitante foi observado em 48 episódios, sendo má 

aderência (50%) e infecção (45,8%) os mais frequentes. Não houve diferença 

estatística na forma de apresentação dos sintomas clínicos na comparação por 

sexo. E o tempo médio de internação foi 14,2 ± 26,7 dias, sendo maior no sexo 

masculino. Mortalidade ocorreu em número significativo de casos (10,7%). 

Conclusão: Surpreendentemente, o desconhecimento do diagnóstico da 

tirotoxicose foi evento muito comum nos casos de CT em nosso meio. Como 

esperado, má-aderência e infecção foram os fatores precipitantes mais frequentes. 

Embora venha caindo com o passar do tempo, a mortalidade por CT ainda é 

elevada, representando um importante problema de saúde pública.  
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2. ABSTRACT  

 

Background: Thyroid storm (TS) is a life-threatening medical emergency 

characterized by an exacerbation of thyrotoxicosis associated with decompensation 

of one or more organs or systems. However, it is rare and scarcely studied, with only 

a few recent studies in the literature and in Brazil.   

Materials and methods: We evaluated TS patients treated between 2013 and 2017. 

TS was characterized by multisystemic thyrotoxicosis (fever, cardiovascular, 

gastrointestinal/hepatic, neurological disorder) and compatible laboratory profile 

(suppressed thyroid stimulating hormone and elevated free T4). Epidemiological, 

clinical, complementary exam, treatment, and evolution data were collected. 

Results: The mean age of patients was 41.4 years, and 43/56 patients were women. 

Graves’ disease was the main cause of thyrotoxicosis; half of the patients did not 

know the diagnosis of hyperthyroidism before hospitalization, with a mean time 

between diagnosis and hospitalization of 24 months. Over half of the cases had a 

family history of autoimmunity. A triggering factor was observed in 48 episodes, with 

nonadherence (50%) and infection (45.8%) being the most frequent. There was no 

statistical difference in the presentation of clinical symptoms when compared by 

gender. The average length of stay was 14.2 ± 26.7 days, being longer in male 

patients. Mortality occurred in a significant number of cases (10.7%). 

Conclusion: Surprisingly, ignorance of the diagnosis of thyrotoxicosis was a 

widespread event in the cases of TS in our country. As expected, poor adherence 

and infection were the most common precipitating factors. In modern times, TS 

remains a significant cause of morbidity and mortality associated with 

decompensated hyperthyroidism, representing a significant public health problem. 
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3. INTRODUÇÃO 

 

3.1. Fisiopatologia 

 

A biossíntese dos hormônios tiroidianos (HT) tem o iodo como substrato que 

entra na célula folicular (tirócito) por mecanismo de transporte ativo, mediado pelo 

NIS (do inglês, natrium-iodide symporter). O processo enzimático de oxidação do 

iodo e sua subsequente organificação e acoplamento do iodeto à tiroglobulina é 

catalisado pela enzima tiroperoxidase (TPO), na membrana apical do tirócito, 

formando as moléculas de mono e diiodotironina, MIT e DIT, respectivamente. A 

associação de duas moléculas de DIT forma o T4, enquanto uma molécula de DIT e 

uma de MIT leva a formação do T3. Por mecanismo de pinocitose, as vesículas 

contendo a tiroglobulina retornam para o interior do tirócito onde se fundem a 

lisossomos sendo, então processada e os hormônios tiroidianos liberados para a 

circulação sanguínea [1] [2] [3] [4]. 

Cerca de 99% dos hormônios tiroidianos liberados circulam ligados a 

proteínas transportadoras, principalmente pela globulina ligadora de tiroxina (TBG) 

mas também pela albumina e transtirretina. T4 é considerado como um pré-

hormônio enquanto o T3 é o hormônio biologicamente ativo. Cerca de 20% do T3 

circulante é secretado diretamente pela tiroide, enquanto o restante é oriundo da 

conversão periférica do T4 em T3 nos tecidos periféricos pela ação de desiodases 

(D1 e D2). Já a inativação do T4 é feita pela desiodase tipo 3 (D3) levando à 

geração do T3 reverso. São T4 e T3 livres que inibem a secreção de TRH (hormônio 

liberador de tirotrofina) no hipotálamo e TSH (hormônio tiroestimulante) nas células 

hipofisárias, regulando sua produção por mecanismo de alça de retroalimentação 

negativa, no eixo hipotálamo – hipófise – tiroide [1] [2]. 

Diversas doenças podem levar à ruptura desse delicado equilíbrio culminando 

com a produção excessiva e descontrolada de HT e provocando a tirotoxicose.   

 

4.2. Tirotoxicose 
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A tirotoxicose corresponde à síndrome clínica decorrente da exposição dos 

tecidos ao excesso de hormônios tiroidianos circulantes. É uma das endocrinopatias 

mais comuns, afetando 1-1,5% da população [1].  

Hipertiroidismo é uma causa comum de tirotoxicose e é caracterizada pela 

hiperprodução e liberação de hormônios tiroidianos na corrente sanguínea. A 

etiologia mais comum do hipertiroidismo é a doença de Graves (80% dos casos) – 

doença autoimune mediada pela presença de anticorpos estimuladores anti-receptor 

de TSH (TRAB). Menos frequentemente, tem-se a presença de nódulos 

hiperfuncionantes, como o bócio uni ou multinodular tóxico.  Outra causa comum de 

tirotoxicose é a fase destrutiva das tiroidites, na qual ocorre extravasamento para a 

corrente sanguínea do HT estocado na glândula tiroidiana. Causas menos 

frequentes de tirotoxicose também incluem a ingestão exógena (tiroidite factícia) e a 

produção extra-tiroidiana, como no struma ovarii (Tabela 1) [5] [6]. 

 

4.3. Hipertiroidismo  

 

O hipertiroidismo caracteriza-se pelo aumento da síntese e secreção de 

hormônios tiroidianos pela glândula tiroidiana. Apresenta prevalência de 0,8% na 

Europa e 1,3% nos Estados Unidos da América e pode ocorrer em qualquer idade, 

sendo mais frequente em mulheres [5] [7] [8].  

Em áreas geográficas com suficiência em iodo, a principal etiologia do 

hipertiroidismo é a doença de Graves, desordem autoimune na qual ocorre perda da 

imunotolerância e produção de autoanticorpos (TRAB) que se ligam aos receptores 

de TSH e estimulam a síntese de HT, independente do eixo hipotálamo-hipófise-

tiroide. Alguns estudos mostram predisposição genética, estando envolvidos genes 

imunoregulatórios (região HLA, CD40, CD25, CTLA4, PTPN22 e FCRL3)[5] além de 

fatores não genéticos, como estresse psicológico, tabagismo, infecção, sexo 

feminino e uso de anticorpos monoclonais, embora o risco associado aos mesmos 

seja desconhecido [9]. 

 



14 
 

 
 

Tabela 1. Principais causas de tirotoxicose e hipertiroidismo. 

 
TSH, hormônio estimulante da tiroide. TSH-R, receptor de TSH. HT, hormônio tiroidiano. 
TSHoma, adenoma hipofisário secretor de TSH. TR-beta, isoforma beta do receptor 
intranuclear do T3. Fonte: adaptado de De Leo S, Lee SY, Braverman LE. Hyperthyroidism. 
Lancet. 2016.  
 

Em áreas iodo-deficientes, o hipertiroidismo decorrente de nódulos tiroidianos 

autônomos (únicos ou múltiplos, doença de Plummer) pode representar até 50% dos 

casos de tirotoxicose, além de ocorrer em indivíduos mais velhos. Sua etiopatogenia 

 

Causas comuns Mecanismos 

Com hiperfunção glandular 

 Doença de Graves 

 Bócios uni e multinodular tóxicos 

 Anticorpos anti-receptor de TSH (TRAb) 

 Mutações ativadoras do TSH-R ou da proteína Gs 
alfa  

 

Sem hiperfunção glandular 

 Fase inicial da tiroidite de 
Hashimoto 

 Tiroidite subaguda 

 Tiroidite silenciosa e pós-parto 
 

 Uso exógeno de HT 
 

 Destruição dos folículos e liberação de HT 
decorrente do processo inflamatório autoimune 

 Provável etiologia viral 

 Destruição dos folículos e liberação de HT 
decorrente do processo inflamatório autoimune 

 Aumento da ingestão de HT (iatrogênica ou factícia) 

Causas raras Mecanismos 

Com hiperfunção glandular 

 TSHoma 

 Síndrome de resistência aos HT 

 Doença de Graves neonatal 

 Hipertiroidismo congênito 

 Hiperemese gravídica 

 Coriocarcinoma 

 Struma ovarii 
 

 Carcinoma folicular metastático 

 Induzido por drogas contendo 
iodo 

 Adenoma hipofisário secretor de TSH 

 Mutação do TR-beta 

 Passagem transplacentária de TRAb 

 Mutação ativadora do TSH-R 

 Hipersecreção de gonadotrofina coriônica 

 Hipersecreção de gonadotrofina coriônica 

 Secreção ectópica por tecido tiroidiano em teratoma 
ovariano 

 Metástases de carcinoma hiperfuncionantes 

 Hipersecreção por tecido autônomo (fenômeno de 
Jod-Basedow) 
 

Sem hiperfunção glandular 

 Tiroidite aguda 

 Tiroidite actínica 
 

 Degeneração de nódulo benigno 
 

 Tirotoxicose do “hamburger” 
 

 Induzido por drogas (amiodarona, 
interferon-alfa, lítio, interleucina-2) 

 Processo infeccioso (principalmente bacteriano) 

 Destruição de folículos após irradiação (radioiodo; 
radioterapia) 

 Destruição dos folículos e liberação de HT 
decorrente de infarto e necrose intranodular 

 Ingestão de carne contendo tecido tiroidiano 
 

 Destruição dos folículos por ação tóxica direta da 
droga 
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envolve, principalmente, a presença de mutação somática ativadora do gene do 

receptor de TSH ou da proteína GS-alfa [7].  

O espectro de manifestações clínicas não parece estar relacionado ao nível 

de hormônios circulantes sendo que os pacientes podem se apresentar 

oligossintomáticos até com envolvimento multissistêmico (Tabela 2) [5] [7] [8] [10].  

 

Tabela 2- Sinais e sintomas da tirotoxicose. 

Órgão/sistema Sintomas Sinais 

Tiroide Aumento do pescoço 
Bócio difuso ou 

multinodular 

Olhos 

Olhos saltados, dor e 

sensação de areia, visão 

dupla 

Retração palpebral, 

hiperemia e edema peri-

orbital e conjuntival, 

diplopia (na DG) 

Pele 
Transpiração excessiva, 

intolerância ao calor 
Pele quente e úmida 

Cabelo 
Queda de cabelo, pêlos 

finos 
 

Músculo 
Fraqueza, tremores, 

paralisia 

Tremor fino, perda de 

massa muscular, paralisia 

flácida hipocalêmica 

Sistema cardiovascular Palpitação, falta de ar 

Taquicardia, arritmia, 

hipertensão sistólica com 

aumento do diferencial 

pressórico, ICC de alto 

débito 

Sistema nervoso central 
Irritabilidade, ansiedade, 

hiperatividade, insônia 
Hiperatividade 

Sistema nervoso 

periférico 
 Hiperreflexia 

Sistema Gastrointestinal 
Aumento do apetite, perda 

de peso, hiperdefecação 
Perda de peso 

Sistema reprodutivo  

Oligo/amenorreia, 

infertilidade, diminuição da 

libido 

DG, Doença de Graves. ICC, insuficiência cardíaca congestiva. Fonte: adaptado de De Leo, 

Lee and Braverman, Lancet 2016.  
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4.3. Crise tirotóxica 

 

A crise tirotóxica (CT) ou “tempestade tiroidiana” constitui-se numa 

exacerbação aguda de qualquer causa de hipertiroidismo e representa o grau 

máximo de expressão clínica da tirotoxicose associado à descompensação de um 

ou mais órgãos ou sistemas [1] [4] [10]. 

É uma condição bastante rara, com alta taxa de mortalidade (8-25%) se 

tratamento de emergência adequado não for prontamente instituído [5] [11] [12]. 

Estudos mais antigos sugerem que CT ocorre em 1-2% dos pacientes hospitalizados 

por tirotoxicose [13] e é mais frequente em mulheres [1] [14]. Num estudo 

populacional japonês, a incidência de CT foi estimada em 0,22% de todos os 

pacientes com tirotoxicose e 5,4% dos pacientes admitidos em hospital com 

hipertiroidismo [15]. 

A causa mais comum de tirotoxicose nos pacientes com CT é a Doença de 

Graves [4].  Entretanto, CT também pode ser causada por nódulos tiroidianos 

autônomos (bócio uninodular ou multinodular tóxico). Outras causas mais raras 

incluem: carcinoma de tiroide, tumor hipofisário produtor de TSH (TSHoma), struma 

ovarii, mola hidatiforme, exposição a compostos iodados (amiodarona e contrastes 

radiológicos) e drogas como interferon alfa e interleucina 2 [16] [17]. Gestação e 

puerpério são períodos de risco para ocorrência de CT [18].  

O mecanismo exato envolvido no desenvolvimento da CT ainda não está 

totalmente esclarecido. Os níveis de hormônios tiroidianos em pacientes com CT 

não são necessariamente mais elevados quando comparados aos de pacientes com 

tirotoxicose não complicada [1] [4]. Entretanto, na CT parece haver uma menor 

afinidade dos hormônios tiroidianos às suas proteínas carreadoras, o que aumenta 

os níveis séricos de hormônios livres e biologicamente ativos [19]. Outra teoria 

envolvida na patogênese da CT estaria relacionada à hiperativação adrenérgica e ao 

aumento da resposta celular aos HT no estado de hipóxia tecidual [4] [18] [19].  

A CT se manifesta mais frequentemente associada a um evento agressor 

agudo, identificado em até 70% dos casos, podendo ser precipitada por inúmeros 

fatores, tais como: infecção grave, cetoacidose diabética, trauma, radioiodoterapia, 
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tromboembolismo, trauma direto ou manipulação cirúrgica da glândula e 

descontinuação de droga anti-tiroidiana [5] [10] [20] [21].  

Na maioria dos casos há acometimento de múltiplos órgãos. Assim, há 

alteração frequente da termogênese (febre, sudorese e intolerância ao calor), do 

sistema cardiovascular (taquicardia sinusal, fibrilação atrial e insuficiência cardíaca), 

do trato gastrintestinal (alteração do hábito intestinal e icterícia) e do sistema 

nervoso (de agitação até coma) [7] [16]. 

Desta forma o diagnóstico de CT é clínico e se baseia em história prévia de 

doença tiroidiana associada a sinais e sintomas clínicos característicos de 

tirotoxicose descompensada com lesão de órgão-alvo [12]. Pode ter ou não  fator 

precipitante  identificável e a comprovação laboratorial da tirotoxicose (HT elevados 

e TSH supresso) não deve atrasar o início do tratamento [4] [19] [22]. 

Embora a suspeita de CT deva ser essencialmente clínica, alguns escores 

tem sido utilizados ao longo dos anos na tentativa de tornar a avaliação e o 

diagnóstico de CT mais uniforme. Dentre eles, o mais amplamente conhecido e 

utilizado é o Escore de Burch e Wartofsky, proposto em 1993, e que consiste numa 

escala de sinais e sintomas (Tabela 3) cuja pontuação define o quadro clínico de 

apresentação como improvável, sugestivo ou altamente provável para CT [23]. Em 

2012, Akamizu et al. propuseram um novo critério diagnóstico (Tabela 4) levando 

em consideração a presença ou não de tirotoxicose associada à uma combinação 

de sinais e sintomas que define a CT como suspeita ou definida [8] [15]. Uma das 

características importantes do critério japonês é que a alteração de consciência 

contribui de forma mais relevante que outras alterações sistêmicas para o 

diagnóstico de CT[11] [12] [22].  

Pacientes idosos podem apresentar hipertiroidismo apático, com maior 

chance de descompensação e atraso diagnóstico por apresentarem sintomas 

mínimos de tirotoxicose com apatia, confusão mental e sinais de insuficiência 

cardíaca [4] [18] [19].   
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Tabela 3. Escore diagnóstico de Burch e Wartofsky para crise tirotóxica (CT). 

Disfunção 

termorregulatória  

(temperatura °C) 

Pontos 
Disfunção cardiovascular 

(frequência cardíaca/min) 
Pontos 

37,2 – 37,7 5 99 – 1-9 5 

37,8 – 38,2  10 110 – 119 10 

38,3 – 38,8  15 120 – 129 15 

38,9 – 39,4  20 130 – 139 20 

39,5 – 39,9  25 > 140 25 

> 40,0  30 Fibrilação atrial 10 

Efeitos sobre o 

sistema nervoso 

central 

 

Insuficiência cardíaca 

 

Leve (agitação)  10 Leve (edema de membros 

inferiores) 

5 

Moderado (delírio, 

psicose, letargia 

extrema) 

20 Moderada (crepitação em 

bases pulmonares) 

10 

Grave (convulsão, 

coma)  

30 Grave (edema pulmonar) 15 

Disfunção 

gastrointestinal e 

hepática 

 

Fator desencadeante 

 

Moderado (diarreia, 

náusea/vômitos, dor 

abdominal)  

10 Negativo 0 

Grave (icterícia não 

explicada)  

20 Positivo 10 

Se a soma de pontos for: <25, diagnóstico de CT improvável; entre 25-44, diagnóstico 
provável ou iminente; >45, diagnóstico altamente sugestivo. Adaptado da referência [23]. 

 

O tratamento da CT consiste incialmente em terapia de suporte, 

preferencialmente em ambiente de terapia intensiva. Tratamento do fator 

precipitante (quando houver), seguido de tratamento específico visando a redução 

da síntese dos hormônios tiroidianos com droga anti-tiroidiana além da redução da 
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ação periférica dos HT (betabloqueadores, corticoide e iodo frio) e redução do tônus 

adrenérgico (beta-bloqueadores) são fundamentais [4][6][8].  

 

Tabela 4. Critérios diagnósticos de Akamizu e colaboradores para crise tirotóxica 
(CT). 

Pré-requisito 

diagnóstico 
Presença de tirotoxicose (T3/T4L elevados) 

Sintomas 

1. Manifestação sistema nervoso central (delírio, psicose, 

sonolência, letargia, convulsão e coma; ECG < 14) 

2. Febre (T > 38o C)  

3. Taquicardia (FC > 130 bpm) 

4. Insuficiência cardíaca (edema pulmonar, crepitante em mais de 

2/3 dos campos pulmonares, choque cardiogênico)  

5. Manifestação hepática e gastrointestinal (náuseas, vômitos, 

diarreia e bilirrubina total > 3mg/dL) 

TS1 (definido) a) Uma manifestação do SNC + 1 ou mais dos outros sintomas 

listados  

b) Três ou mais das manifestações listadas, exceto SNC 

TS2 (suspeito)  a) 2 manifestações listadas, exceto SNC  

b) Quando pré-requisito não pode ser confirmado, mas há indícios 

clínicos (bócio, exoftalmia) de doença tiroidiana e apresenta 

critérios para definido. 

TS1, CT definida; TS2, CT suspeita; ECG, escala de coma de Glasgow; T, temperatura 
axilar; FC, frequência cardíaca; bpm, batimentos por minuto; SNC, sistema nervoso central. 
Adaptado da referência [15]. 

 

A terapia de suporte pode ser alcançada com reposição de fluidos, controle 

de eletrólitos, temperatura e suporte nutricional. Atentar para a necessidade de 

suporte ventilatório dada à gravidade do quadro. Para controle da febre não se deve 

usar salicilatos uma vez que deslocam os HT das proteínas transportadoras 

exacerbando o quadro de tirotoxicose [4] [18].  
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Considerando que infecções são um dos fatores precipitantes principais, sua 

investigação deve ser feita sempre e o tratamento com antibioticoterapia de amplo 

espectro até que o agente etiológico seja identificado. Outros possíveis 

precipitadores, como trauma, cetoacidose diabética, infarto do miocárdio, 

insuficiência cardíaca, complicações obstétricas e outros processos subjacentes 

devem ser abordados conforme terapia preconizada para cada caso [4].  

A terapia específica para tirotoxicose deve ser iniciada imediatamente com o 

uso das tionamidas, as quais inibem a síntese de HT por meio da inibição da enzima 

TPO [4] [6]. O metimazol (MMI) e propiltiouracil (PTU) podem ser igualmente 

utilizados, sendo o MMI na dose de até 60-80 mg/dia (única ou fracionada) e PTU 

com dose de ataque de 500-1000 mg, seguido de 200-300 a cada 6 horas [8]. Na 

impossibilidade de via oral, o MMI pode ser formulado para uso como supositório ou 

para infusão via intravenosa [12]. Historicamente o PTU é preferido pelo início de 

ação mais rápido além do benefício adicional de inibição da desiodase, bloqueando 

a conversão periférica de T4 em T3 [4] [8]. Atualmente, alguns autores advogam a 

favor do uso do MMI pela facilidade posológica e menos efeitos colaterais graves 

[11] [12]. 

O iodo frio pode ser administrado 1 hora após o uso das tionamidas para 

bloquear a liberação de HT, agindo no bloqueio da glândula tiroidiana pelo efeito de 

Wollf-Chaikoff [19].  O intervalo de tempo se faz necessário para evitar que o iodo 

funcione como substrato, aumentando a síntese hormonal (efeito Jod-Basedow) [12] 

[24]. Dispõe-se de lugol 10 gotas, a cada 8 horas ou iodeto de potássio 5 gotas a 

cada 8 horas [8] [18]. 

Os beta-bloqueadores são usados para controle do tônus adrenérgico, além 

da inibição da conversão periférica de T4 em T3. O propranolol é o mais utilizado, 

pela facilidade de administração (via oral ou endovenosa) e curto tempo de ação. 

Deve-se usar na dose de 60-80 mg/dia a cada 6-8 horas [8]. Alternativamente, pode 

ser usado bloqueadores do canal de cálcio, em casos de contraindicação ao uso dos 

betabloqueadores [4]. 

Corticoides também apresentam benefício clínico pela inibição da conversão 

periférica de T4 em T3, além da profilaxia de possível insuficiência adrenal relativa 

presente na CT, causada pelo estado hipermetabólico. Preferencialmente, usa-se a 
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hidrocortisona em dose de ataque de 300 mg e manutenção 100 mg a cada 8h, pelo 

menor tempo necessário [4] [8] [12]. Em casos graves ou com contraindicação ao 

uso de tionamidas, pode-se usar carbonato de lítio 300 mg a cada 6-8 horas, que 

age inibindo a liberação dos HT. Porém, sua utilização exige monitoração pelo risco 

de toxicidade. Alternativamente, a colestiramina 4 g a cada 6 horas, também pode 

ser usada para reduzir a absorção de metabólitos de HT pela circulação entero-

hepática [4] [19].   

A terapia de plasmaférese pode ser considerada se o paciente não apresentar 

melhora clínica após 24-48h do início do tratamento adequado. A rápida redução de 

HT é necessária, principalmente em paciente com disfunção cardíaca ou hepática 

[19] [25]. Ocorre melhora da tirotoxicose através da troca do plasma com remoção 

de HT ligados a proteínas carreadoras, bem como pela oferta de novos sítios de 

ligação para os hormônios livres circulantes [12] [25].  

Em pacientes com comprometimento orgânico pela CT não adequadamente 

compensados com medicação ou com efeitos colaterais graves, pode-se realizar 

tiroidectomia de emergência [6] [19] [26]. Após compensação clínica, recomenda-se 

tratamento definitivo com cirurgia ou radioiodoterapia, dada a alta morbidade da CT 

[4] [5] [6].  

 A prevenção da CT envolve o reconhecimento e prevenção ativa dos fatores 

precipitantes mais comuns, da educação do paciente a fim de evitar má aderência à 

DAT e garantir que os pacientes estejam eutiroideos antes de cirugia eletiva, 

trabalho de parto ou outros eventos estressores agudos reconhecidos [8].  

No passado, a mortalidade por CT chegava perto de 90%. Com a melhora no 

manejo dessa complicação nos tempos modernos, essa letalidade caiu 

significativamente mas ainda ocorre em parcela significativa dos pacientes podendo 

chegar a 25% dos casos [5]. 

 No momento, a maior parte dos estudos sobre CT são antigos, retrospectivos 

e muitas vezes baseados em relatos de casos. Dessa forma, decidimos avaliar 

dados de diagnóstico, forma de manejo e prognóstico do tratamento da CT em 

número significativo de pacientes atendidos no nosso meio na atualidade.  
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4. OBJETIVOS  

 

Descrever as formas de apresentação clínica da crise tirotóxica, sua evolução 

após tratamento, em centro universitário único na cidade de São Paulo. 

 

Determinar possíveis fatores predisponentes da crise tirotóxica, bem como 

aqueles relacionados à sua morbi-mortalidade.  
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Abstract 1 

 2 

Background: Thyroid storm (TS) is a life-threatening medical emergency characterized by 3 

an exacerbation of thyrotoxicosis associated with decompensation of one or more organs or 4 

systems. However, it is rare and scarcely studied, with only a few recent studies in the 5 

literature and in Brazil.  6 

Materials and methods: We evaluated TS patients treated between 2013 and 2017. TS was 7 

characterized by multisystemic thyrotoxicosis (fever, cardiovascular, gastrointestinal/hepatic, 8 

neurological disorder) and compatible laboratory profile (suppressed thyroid stimulating 9 

hormone and elevated free T4). Epidemiological, clinical, complementary exam, treatment, 10 

and evolution data were collected. 11 

Results: The mean age of patients was 41.4 years, and 43/56 patients were women. 12 

Graves’ disease was the main cause of thyrotoxicosis; half of the patients did not know the 13 

diagnosis of hyperthyroidism before hospitalization, with a mean time between diagnosis and 14 

hospitalization of 24 months. Over half of the cases had a family history of autoimmunity. A 15 

triggering factor was observed in 48 episodes, with nonadherence (50%) and infection 16 

(45.8%) being the most frequent. There was no statistical difference in the presentation of 17 

clinical symptoms when compared by gender. The average length of stay was 14.2 ± 26.7 18 

days, being longer in male patients. Mortality occurred in a significant number of cases 19 

(10.7%). 20 

Conclusion: Surprisingly, ignorance of the diagnosis of thyrotoxicosis was a widespread 21 

event in the cases of TS in our country. As expected, poor adherence and infection were the 22 

most common precipitating factors. In modern times, TS remains a significant cause of 23 

morbidity and mortality associated with decompensated hyperthyroidism, representing a 24 

significant public health problem. 25 

 26 

 27 

 28 
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Introduction 29 

 Thyrotoxic crisis or thyroid storm (TS) is an acute exacerbation of the hyperthyroid 30 

state and represents the maximum degree of clinical expression of thyrotoxicosis (1). It is a 31 

rare condition with a high mortality rate if adequate emergency treatment is not promptly 32 

instituted (1,2). Older studies suggest that TS occurs in 1-2% of all hospitalizations for 33 

thyrotoxicosis; however, others report frequency as high as 10% in these patients (3-6). A 34 

more recent publication showed that the incidence of TS was estimated at 0.22% of patients 35 

with thyrotoxicosis and 5.4% of patients admitted to the hospital for hyperthyroidism (5). 36 

Graves’ disease (GD) is the most common cause associated with TS. However, this 37 

complication can also be caused by autonomous thyroid nodules and, more rarely, by large 38 

metastases of thyroid carcinoma, thyroid stimulating hormone (TSH)-producing pituitary 39 

adenoma, struma ovarii, hydatidiform mole, and actinic thyroiditis after radioiodine therapy 40 

(4). The exact mechanism involved in the development of TS is still unclear. However, 41 

precipitating factors such as infection, diabetic ketoacidosis, trauma, radiotherapy, 42 

thromboembolism, direct trauma or surgical manipulation of the gland, and discontinuation of 43 

treatment with antithyroid drugs (ATDs) are described as potential triggers of TS (2,4,6). 44 

The treatment of TS initially consists of supportive therapy, treatment of the 45 

precipitating factor followed by specific treatment aimed at reducing adrenergic tone, as well 46 

as the treatment of hyperthyroidism, aiming at the reduction of thyroid hormones (THs) and 47 

their peripheral action (2,7).  48 

Most studies on TS are from the last 10 to 20 years, with a small number of individual 49 

or case reports, and there are currently few publications in the literature on the current 50 

presentation, management, and evolution of this disease (1,3-6,8-10).  51 

Here, we intend to describe the forms of presentation of TS and its evolution after 52 

treatment, in a single university center in the city of São Paulo, in addition to determining 53 

possible predisposing factors for TS as well as those related to its morbidity and mortality. 54 
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 Patients and methods 55 

 We retrospectively evaluated adult patients admitted to Hospital São Paulo/UNIFESP 56 

and followed by the endocrinology team, from January 2013 to January 2017, who presented 57 

signs and symptoms of thyrotoxicosis complicated with TS. The institutional ethics committee 58 

approved the study, and the patients signed an informed consent form (CAAE: 59 

67091917.3.0000.5505). 60 

TS was characterized by the presence of signs and symptoms of thyrotoxicosis with 61 

multisystemic involvement and target organ damage, such as fever, cardiovascular disorder, 62 

gastrointestinal/hepatic alteration, and neurological dysfunction, in addition to a laboratory 63 

profile proving hyperthyroidism (suppressed TSH and elevated free T4). For comparison, all 64 

patients were classified according to the Burch-Wartofsky (BW) (11) and Akamizu scores (5). 65 

Epidemiological and clinical information was also collected, such as sex and age at 66 

the time of admission, time of diagnosis of thyroid disease, personal and family history (with 67 

an emphasis on autoimmune diseases), and medications in use. 68 

The data assessed at admission were presence and type of triggering event; vital 69 

signs of admission (heart rate, temperature, and blood pressure); and clinical 70 

signs/symptoms of system dysfunction, such as neurological (agitation, mental confusion, 71 

psychosis, and seizure), cardiovascular (palpitation, dyspnea, signs of heart failure, and 72 

arrhythmias), and gastrointestinal disorders (nausea, vomiting, abdominal pain, and 73 

jaundice). 74 

The laboratory tests evaluated were TSH (electrochemiluminometric assay, reference 75 

value [RV]: 0.27-4.2 mIU/L), free T4 (electrochemiluminometric assay, RV: 0.93-1.7 ng/dL), 76 

TSH-receptor antibodies (TRABs, electrochemiluminometric assay, RV: positive > 1.22 IU/L), 77 

anti-thyroperoxidase antibodies (chemiluminometric assay, RV: positive > 35 IU/mL), anti-78 

thyroglobulin antibodies (electrochemiluminometric assay, RV: positive > 115 IU/mL), alanine 79 

amino transferase (enzyme assay, RV: < 33 U/L), aspartate amino transferase (enzyme 80 
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assay, RV: < 32 U/L), alkaline phosphatase (enzyme assay, RV: men 40-130 U/L and 81 

women 35-105 U/L), gamma glutamyl transferase (colorimetric enzyme assay, RV: < 40U/L), 82 

total bilirubin (colorimetric assay, RV: < 1 mg/dL), troponin T (assay 83 

electrochemiluminometric RV: < 14 pg/mL), NT-pro-BNP (electrochemiluminometric assay, 84 

RV: heart failure [HF] possible: > 300 pg/mL and very likely HF: up to 50 years: > 450 pg/mL, 85 

50-75 years: > 900 pg/mL, > 75 years: > 1800 pg/mL), and C-reactive protein 86 

(immunoturbidimetric assay, RV: < 1 mg/L). 87 

 Ultrasound exams were performed on the Philips Envisor HD system with a 12 MHz 88 

transducer. Parameters such as size, parenchyma heterogeneity, intra-thyroidal vascular 89 

flow, and nodules were evaluated. Thyroid volume was estimated using the ellipsoid formula 90 

[(length x height x width) x π / 6 cm3]. 91 

 In addition, type of treatment during the hospital admission, length of hospital stays, 92 

clinical outcome, and post-discharge follow-up were also recorded.  93 

 94 

Statistical analysis 95 

Quantitative variables were assessed by Student’s t-test (or Mann-Whitney test) and 96 

Spearman correlation, as needed. For qualitative variables, the chi-square test (or Fisher’s 97 

exact test, if necessary) was used. 98 

 The level of statistical significance was established as p < 0.05. For statistical 99 

analysis, the GraphPad Prism 8 software (version 8.03 for Windows) was used. 100 

 101 

Results 102 

 Fifty-six patients were evaluated, of whom 7 were hospitalized 2 or more times, for a 103 

total of 66 episodes of TS between 2013 and 2017, with an average of 13.2 events/year. The 104 
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mean age was 41.4 years (ranging from 18 to 89 years), and 43 patients were women (Table 105 

1). All readmitted patients were female. 106 

 GD was the main cause of thyrotoxicosis, followed by toxic multinodular goiter. Half of 107 

the patients (n = 28/56) were unaware of the diagnosis of hyperthyroidism before 108 

hospitalization (Table 1). Among those with a known diagnosis of hyperthyroidism, 15/28 had 109 

TS in the first year. Moreover, the average time between diagnosis and hospitalization was 110 

24 months (median = 35.8 months, range = 1 to 132 months). For women, the time to 111 

diagnose hyperthyroidism was statistically longer than for men. Also, a higher proportion of 112 

female patients had a previous diagnosis of thyrotoxicosis compared to male patients, but 113 

this difference was not significant (Table 1). 114 

 The most common comorbidity was arterial hypertension (n = 20/56), and 10 of 56 115 

patients (17.8%) had another autoimmune disease, namely type 1 diabetes mellitus (n = 5), 116 

lupus (n = 2), vitiligo (n = 1), megaloblastic anemia (n = 1), and celiac disease (n = 1). 117 

Autoimmune orbitopathy was found in 48% of patients (27/56). In 51.5% of the cases, there 118 

was a family history of autoimmunity, the most frequent being hypothyroidism (n = 24). 119 

 A triggering factor was identified in 48 episodes, with nonadherence (50%), infection 120 

(45.8%), obstetric complication (10.4%), and trauma (8.3%) being the most frequent (Figure 121 

1). Women had a higher proportion of precipitating factors than men (Table 1). Among the 122 

patients who were readmitted, 8/10 presented discontinuity/suspension of the ATDs as a 123 

precipitating factor. 124 

 During the initial assessment, a significant increase in heart rate (≥ 100 beats/minute) 125 

was observed in 59/66 (89.3%) episodes of TS. Regarding temperature, hyperthermia was 126 

observed in only 19/55 (34.5%) events (axillary temperature ≥ 37.8 °C). There was no 127 

significant difference in blood pressure between the sexes (Table 1). 128 

 As for the clinical manifestations presented, cardiovascular symptoms were present in 129 

96.9% (64/66) of the events, with palpitations being the most prevalent. Involvement of the 130 
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central nervous system and gastrointestinal manifestations was observed in 56/66 (84.8%) 131 

and 51/66 (77.2%) of the events, respectively. There was no statistical difference in the 132 

presentation of clinical symptoms in the comparison by sex. BW score ≥ 45 (highly 133 

suggestive of TS) was observed in 51/66 (77.2%) of hospitalizations. According to the 134 

Akamizu diagnostic criteria, 40 cases were classified as TS1 (defined TS) and 26 as TS2 135 

(suspected TS) (Table 2). 136 

 All patients had suppressed TSH levels and free T4 elevated at the initial presentation 137 

(Table 3). TRABs were present in 29/32 (90.6%) of the events in which they were dosed, and 138 

their titles tended to be higher among women (p = 0.12), but this was not significant. The 139 

average values of the other biochemical measurements, as well as the thyroid volume and 140 

echocardiographic parameters, were not significantly different between men and women 141 

(Table 3). 142 

 Arrhythmias were common findings (73.3%), with sinus tachycardia (n = 26/60) and 143 

atrial fibrillation or flutter (n = 18/60) being the most frequent. In 30/40 patients in whom 144 

transthoracic echocardiography was performed, echocardiographic changes suggestive of 145 

congestive heart failure were identified, such as enlarged cardiac chambers, reduced 146 

ejection fraction < 55%, and changes in ventricular contractility. 147 

 The comparative analysis between patients with a previous diagnosis of 148 

hyperthyroidism and de novo diagnosis showed that the presence of triggering factors was 149 

higher in the group with a previous diagnosis (p < 0.0001), with discontinuation of ATDs 150 

being the main one. Also, patients with previously known hyperthyroidism had a higher 151 

thyroid volume (Table 4). 152 

 Treatment with ATDs was instituted in 65/66 admissions for TS, with methimazole 153 

being used in 65.1% (n = 43/66) and propylthiouracil in 33.3% (n = 22/66) of the cases. 154 

Regarding beta-blockers, propranolol was the most frequent in 51/66, followed by atenolol (n 155 

= 7/66). A calcium channel blocker (diltiazem) was used in only 2/66 due to a history of 156 
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bronchospasm. Corticosteroid therapy was used in 58/66 patients, with prednisone (n = 157 

30/66), followed by hydrocortisone (n = 23/66), being the most frequent. Cold iodine (Lugol’s 158 

solution) was used in 20/66 of the events. The average length of stay was 14.2 ± 26.7 days, 159 

with a median of 8 days, being longer in male patients (p = 0.11) (Table 5). 160 

 The mortality rate found in this series was 10.7% (6/56). Comparing nonsurvivors and 161 

survivors, the former were older and had a longer time of diagnosis of hyperthyroidism than 162 

the survivors, but this was not significant. The mean systolic blood pressure was lower in 163 

nonsurvivors (p = 0.005) (Table 6). Interestingly, the mean serum free T4 level at admission 164 

was lower in the nonsurvivors’ group. There was no difference in the forms of clinical 165 

manifestation or the length of stay between the two groups (Table 7). 166 

 After hospital discharge, 32 patients received definitive treatment with radioiodine 167 

(¹³¹I) (doses ranged from 15 to 30 mCi), of whom 29 had post-procedure hypothyroidism, 1 168 

had a recurrence of hyperthyroidism and required ATDs, 1 was lost to follow-up, and 1 died 169 

(with no apparent causal relationship with the diagnosis of hyperthyroidism). Five female 170 

patients presented post-radioiodine treatment failure and received an additional dose, with 171 

an accumulated dose of up to 80 mCi. All men (n = 8) undergoing ¹³¹I treatment had post-172 

treatment hypothyroidism. Among those who did not undergo ¹³¹I treatment, 1 underwent 173 

total thyroidectomy, 9 maintained use of ATDs, 3 remitted hyperthyroidism after using ATDs, 174 

and 5 were lost to follow-up. 175 

 176 

Discussion 177 

  To our knowledge, this is the first description of a large Brazilian series on the forms 178 

of presentation, treatment, and prognosis of patients hospitalized for TS. 179 

 As expected, GD was the most common etiology among patients with TS, in 180 

agreement with the literature (5,12).  Also, TS occurred more frequently in women (3:1 ratio) 181 

and in the fourth decade of life, as described by other authors (2,5).  182 
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TS is a rare complication of hyperthyroidism, potentially lethal, previously associated 183 

with inadequate treatment of thyrotoxicosis, interruption of ATDs, or surgical manipulation 184 

during thyroidectomy (13-15). Surprisingly, in the present study, half of the patients were 185 

unaware that they had hyperthyroidism; this circumstance was more prevalent among men 186 

(although without statistical significance, p = 0.055). This lack of knowledge was more 187 

frequent than in previous studies that showed rates that varied between 20% and 32% 188 

(5,16). Among patients who were unaware of the previous diagnosis of hyperthyroidism, in 189 

about 50%, this diagnosis was recent (less than 12 months), a similar fact found by Akamizu 190 

and collaborators (5). In this context, it can be assumed that delayed diagnosis would lead to 191 

more severe initial clinical manifestations of the disease and, consequently, greater 192 

associated morbimortality. Still, the highest percentage of ignorance of hyperthyroidism 193 

among men leads to the question of whether this subgroup of patients seeks medical care 194 

less. 195 

 About 75% of patients presented some precipitating factor, a frequency similar to that 196 

observed in a recent study (5). Among these triggers, nonadherence (50%) and infection 197 

(46%) were the most prevalent, also similar to previously reported results (5). However, poor 198 

adherence was more common in our country when compared to previous studies (50% vs. 199 

15.4-34.3%) (5,10).  200 

 The clinical findings of thyrotoxicosis often overlap with those of critically ill patients 201 

(12). Thus, the presence of the most common clinical manifestations, such as hyperthermia, 202 

tachycardia, psychomotor agitation, and diarrhea, increases the clinical suspicion of TS, in 203 

addition to the clinical scores used in the classification of this complication. In our series, 204 

multisystemic impairment, including cardiovascular manifestations, of the central and 205 

gastrointestinal system was present in most episodes of TS, similar to what Akamizu and 206 

collaborators described (5). When using the BW and Akamizu diagnostic criteria, in all 207 

episodes of TS, patients were classified as having defined or suspected TS. These findings 208 

demonstrate that, in most events, the use of diagnostic tools correctly assists in the 209 
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confirmation of TS; however, they should not replace clinical judgment, especially in cases of 210 

suspected TS (BW = 25-44 and TS2) (12,17).  211 

 The bases for the treatment of TS include a) use of ATDs to block the synthesis and 212 

release of THs; b) measures to reduce the peripheral effects of THs; c) treatment of the 213 

precipitating factor, if any; d) providing clinical support for systemic decompensations; and e) 214 

definitive treatment of thyrotoxicosis. Older studies postulate that Propylthiouracil (PTU) is 215 

the medication of choice in the treatment of TS due to the double benefit of blocking 216 

synthesis and peripheral conversion of T4 to T3 (18,19). In fact, in these studies, serum T3 217 

levels dropped 45% in the first 24 hours after using PTU compared to a 10-15% drop when 218 

using methimazole (MTZ). However, considering the higher toxicity of PTU combined with 219 

the possibility of reducing the peripheral conversion of T4-T3 in other ways, such as with the 220 

use of corticosteroids, propranolol, inorganic iodine, and iodinated contrasts, the use of MTZ 221 

should not be disregarded. In the present study, MTZ was used in most cases (65%) and 222 

showed no statistical correlation with a worse clinical outcome. In this sense, recent 223 

guidelines from the Japan Thyroid Association and Japan Endocrine Society also showed 224 

that, in Japan, in addition to MTZ being used in a higher percentage of patients with TS 225 

(78%), there were no differences in mortality or severity of the disease between TS patients 226 

treated with MTZ or PTU (20-22). 227 

 The mortality rate in this series was relatively high, but not different from that reported 228 

in another study (5) and even lower than that previously described in other 229 

studies(3,4,6,12,16). Deaths occurred in older patients with a longer duration of 230 

hyperthyroidism and lower blood pressure levels, indicating that previous cardiovascular 231 

morbidity or association of decompensated hyperthyroidism could contribute to the 232 

unfavorable outcome (6). Cardiovascular manifestations, such as tachycardia and high-233 

output heart failure, are frequent events in TS (22), and it is postulated that cardiovascular 234 

decompensation with heart failure is due to peripheral vasodilation, increased chronotropic 235 

tone, and volume depletion with homeostasis impaired by infectious stress or induced by 236 
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adrenergic hyperactivation. In more severe states, it can culminate in cardiogenic shock, as 237 

was observed in half of the cases of death (12,22-24). Interestingly, patients who died had 238 

lower serum levels of free T4 at the initial diagnosis. This apparent contradiction could be 239 

justified by the fact that extremely sick patients might have a serum reduction in the levels of 240 

THs within the context of euthyroid sick syndrome (5,16,22).  241 

 The main limitation of this study is that it is retrospective. However, it evaluated a 242 

large number of patients admitted to a single center and diagnosed with TS. Finally, in 243 

modern times, TS remains an important cause of morbidity and mortality associated with 244 

decompensated hyperthyroidism. Although TS has no preference for sex or previous 245 

knowledge of hyperthyroidism, it is noteworthy that poor adherence to treatment was the 246 

main precipitating factor of this complication in our environment. This fact makes us reflect 247 

on the quality of health services as well as whether in initially more severe cases we should 248 

be more proactive in seeking an earlier definitive treatment. 249 
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Table 1. Epidemiological Data and Clinical Characteristics of Patients Admitted for Thyroid 

Storm.  

Parameters 

All 

(n= 56) 

Men 

(N= 13) 

Women 

(N= 43) 

p 

Age (years) 41.4 ± 14.4 

39 (18-89) 

40.7 ± 13.8 

37 (20-77) 

41.5 ± 14.7 

39 (18-89) 

0.87 a 

Diagnosis (month) 20.6 ± 34.0 

3.5 (0-132) 

1.6 ± 3.8 

0 (0-12) 

25.3 ± 36.4 

6 (0-132) 

0.003 a 

Previous GD  

(yes/no) 

28/28 3/10 25/18 0.055 c 

GD/TNG 53/3 12/1 41/2 0.669 b 

AITD (yes/no) 10/46 2/11 8/35 0.790 b 

Smoking (yes/no) 26/30 7/6 19/24 0.752 c 

Precipitating factor 

 

48/18 6/7 42/11 0.0327 c 

HR (beats / min) 133.3 ± 30.5 

129 (50-204) 

142.4 ± 34.7 

142 (96-200) 

131.0 ± 29.3 

127 (50-204) 

0.38 a 

SBP (mmHg) 133.0 ± 22.5 

130 (79-190) 

133.5 ± 20.0 

130 (100-180) 

132.2 ± 23.2 

130.5 (79-190) 

0.60 a 

DBP (mmHg) 78.9 ± 18.7 

80 (26-130) 

82.9 ± 16.1 

86 (60-113) 

77.9 ± 19.3 

78.5 (26-130) 

0.35 a 
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Temperature (°C) 37.0 ± 1.1 

37.0 (34-40) 

37.5 ± 1.3 

37.0 (36-40) 

36.9 ± 1.0 

37.0 (34-39) 

0.18 a 

Abbreviations: GD, previous knowledge of Graves’ disease; TNG, toxic nodular goiter; AITD, 

family history of autoimmune thyroid disease; HR, heart rate; SBP, systolic blood pressure; 

DBP, diastolic blood pressure. Values are expressed as means ± standard deviation and 

median (range). Statistical tests used for comparison between men and women: a Mann-

Whitney, b Chi-square, c Fisher’s exact test. 
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Figure 1. Precipitating Factors Associated With the Thyroid Storm. 
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Table 2. Clinical Manifestations Presented by Patients Admitted for Thyroid Storm. 

Parameters All Men Women p 

Cardiovascular manifestations 

Palpitations 

Dyspnea 

Edema 

Chest pain 

Syncope 

 

85% 

59% 

47% 

21.2% 

4.5% 

 

92% 

53.8% 

46.1% 

7.7% 

0% 

 

83% 

60.3% 

47.1% 

24.5% 

5.6% 

 

0.672 

0.757 

0.999 

0.269 

0.999 

Neurological manifestations 

Agitation 

Irritability 

Mental confusion 

Psychosis 

Lowering the LC 

Seizure 

Gastrointestinal manifestations 

Nausea/vomiting 

Diarrhea 

 

62.1% 

9.1% 

13.6% 

9.1% 

9.1% 

3% 

 

48.5% 

62.1% 

 

69% 

15.3% 

23% 

7.7% 

0% 

0% 

 

46.1% 

53.8% 

 

60.3% 

7.5% 

11.3% 

9.4% 

11.3% 

3.8% 

 

49% 

64.1% 

 

0.751 

0.336 

0.363 

0.999 

0.589 

0.999 

 

0.999 

0.535 
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Abdominal pain 15.1% 7.7% 17% 0.672 

Score 
    

BW Score 

Median (range) 

48.9 ± 9.2 

45 (30-70) 

50.4 ± 10.5 

50 (30-70) 

48.6 ± 8.9 

45 (35-70) 

0.32 a 

Akamizu Score 

(TS1/TS2) 
40/26 8/5 32/21 0.999 b 

Abbreviations: LC, level of consciousness; BW, Burch-Wartofsky score11; Akamizu score5; 

TS, thyroid storm risk classification according to Akamizu et al.5; TS1, thyroid storm 1 = 

diagnostic criteria for definite case; TS2, thyroid storm 2 = diagnostic criteria for suspected 

case. a Comparison of all parameters between men and women used Fisher’s exact test, 

except Mann-Whitney, used for BW comparison; b Fisher’s exact test. 
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Table 3. Laboratory and Imaging Characteristics of Thyroid Storm Patients at Admission. 

Laboratory exams All  Men Women p 

TSH (mIU/L) 0.009 ± 0.012 

0.005 (0.005-

0.05) 

0.008 ± 0.007 

0.005 (0.005-

0.03) 

0.010 ± 0.013 

0.005 (0.005-

0.05) 

0.77 

Free T4 (ng/dL) 6.44 ± 1.69 

7.70 (2.02-7.77) 

6.03 ± 1.64 

5.13 (4.15-7.77) 

6.55 ± 1.71 

7.70 (2.02-7.70) 

0.92 

TRAB (U/L) 19.1 ± 17.2 

14.4 (0.9-63.0) 

10.3 ± 12.1 

3.7 (0.9-29.7) 

21.1 ± 17.8 

19.4 (0.9-63) 

0.12 

AST (U/L) 40.9 ± 35.2 

28 (11-214) 

26.3 ± 8.9 

24 (17-39) 

43.3 ± 37.3 

29 (11-214) 

0.30 

ALT (U/L) 40.5 ± 34.1 

28 (6-196) 

36.3 ± 14.3 

34.5 (21-58) 

41.2 ± 36.1 

28 (6-196) 

0.53 

GGT (U/L) 93.0 ± 65.0 

72.5 (30-330) 

86.6 ± 57.8 

67 (30-181) 

94.3 ± 67.3 

75 (30-330) 

0.87 

AF (U/L) 144.3 ± 65.7 

131.5 (48-316) 

120.5 ± 68.0 

108 (52-214) 

148.0 ± 65.9 

133 (48-316) 

0.39 

TB (mg/dL) 1.35 ± 2.44 

0.69 (0.15-13.5) 

1.41 ± 1.26 

1.24 (0.48-4.05) 

1.34 ± 2.39 

0.69 (0.15-13.5) 

0.28 

T Troponin (pg/mL) 63.7 ± 153.9 

10.5 (5-611) 

11.5 ± 5.9 

12,0 (5.0-17.0) 

81.1 ± 176.0 

10.5 (5.0-611.0) 

0.76 
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BNP (pg/mL) 6.94 ± 12.48 

2.10 (60-49.1) 

2.20 ± 3.27 

851 (60-7.05) 

8.20 ± 13.77 

2.74 (65-49.07) 

0.34 

CRP (mg/dL) 21.9 ± 34.5 

8.9 (0.5-154.0) 

34.4 ± 37.7 

15 (1-102.0) 

18.9 ± 33.7 

4.5 (0.5-154.0) 

0.13 

Thyroid volume 

(cm3) 

42.9 ± 24.2 

39.0 (8.7-103.0) 

45.97 ± 22.57 

40.35 (17.8-

93.0) 

42.02 ± 24.92 

39 (8.7-103) 

0.59 

Ejection fraction 

(%) 

59.6 ± 13.2 

64 (29-78) 

59.0 ± 14.7 

63.5 (40-73) 

59.8 ± 13.2 

64 (29-78) 

0.88 

PASP (mmHg) 46.8 ± 12.3 

 

44.5 (30-74) 

53 ± 19.8 

 

53 (39-67) 

46.1 ± 11.9 

 

44.5 (30-74) 

0.73 

Abbreviations: TSH, thyroid stimulating hormone; TRAB, TSH anti-receptor antibodies; AST, 

aspartate aminotransferase; ALT, alanine aminotransferase; GGT, gamma glutamyl 

transferase; AF, alkaline phosphatase; TB, total bilirubins; BNP, brain natriuretic peptide; CRP, 

C-reactive protein; PASP, pulmonary artery systolic pressure. Thyroid volume was estimated 

by ultrasound (height x width x depth x 0.52). Ejection fraction was estimated by transthoracic 

Doppler echocardiography. PASP was estimated by transthoracic Doppler echocardiography. 

Values are expressed as means ± standard deviation and median (range). Comparison of all 

parameters between men and women used the Mann-Whitney test. 
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Table 4. Clinical Parameters Between Subgroup With and Without Previous Diagnosis of 

Hyperthyroidism. 

Parameters With previous 

diagnosis 

Without previous 

diagnosis  

P 

Age (years) 41.7 ± 14.8 

41 (18-85) 

40.9 ± 14.1 

38.5 (18-89) 

0.879 a 

Personal 

background AITD 

(yes/no) 

6/32 5/23 0.823 b 

Family history 

AITD (yes/no) 

19/17 15/13 0.949 b 

Triggering Factor 

(yes/no) 

36/2 12/16 < 0.0001 b 

Akamizu score 

(TS1/TS2) 

25/13 15/13 0.315 b 

BW Score  

 

50.4 ± 9.1 

45(35-70) 

46.9 ± 8.9 

47.5 (30-70) 

0.193 a 

HR (beats/minute) 

 

131.1 ± 29.6 

128 (80-204) 

136.3 ± 31.9 

130 (50-200) 

0.395 a 

SBP (mmHg) 

 

132.1 ± 20.8 

130.5 (79-174) 

134.3 ± 25.1 

130 (80-190) 

0.913 a 

DBP (mmHg) 77.3 ± 17.6 81.0 ± 20.2 0.484 a 
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 80 (28-130) 79 (26-115) 

Temperature (°C) 

 

33.7 ± 10.7 

36.6 (34.1-40) 

36.7 ± 0.8 

36.6 (35.6-38.5) 

0.574 a 

TSH (UI/L) 

 

0.010 ± 0.011 

0.005 (0.005 – 0.50) 

0.009 ± 0.012 

0.005 (0.005-0.50) 

0.816 a 

Free T4 (ng/dL) 

 

6.75 ± 1.52 

7.7 (2-7.7) 

6.0 ± 1.85 

6.75 (2.9-7.7) 

0.231 a 

TRAB (U/L) 

 

17.9 ± 16.8 

8.75 (0.9-40) 

18.7 ± 15.1 

19.4 (0.9-40) 

0.845 a 

Thyroid 

Volume(cm³) 

54.1 ± 26.1 

46 (15-103) 

34.1 ± 18.7 

29.2 (8.7 – 74.6) 

0.006 a 

PASP (mmHg) 50.3 ± 12.1 

47 (35-74) 

43.3 ± 12.2 

43 (30 – 67) 

0.230 a 

ALT (U/L) 37.7 ± 29.2 

26 (6-115) 

46 ± 42.5 

41 (13-196) 

0.229 a 

TB (mg/dL) 1.27 ± 2.4 

0.6 (0.15 – 13.5) 

1.5 ± 1.9 

0.89 (0.26 – 7.8) 

0.357 a 

BNP (pg/mL) 2,98 ± 4,02 

810 (60-12,07) 

10,49 ± 16,35 

2,852 (443-49,07) 

0.156 a 

Free T4 Livre 

hospital discharge 

3.03 ± 1.8 

2.47 (0.53 – 7.7) 

3.6 ± 1.5 

3.2 (1.7-7.7) 

0.007 a 
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(ng/dL) 

RIT (mCi) 30 ± 13.4 

30 (15-60) 

25.3 ± 9.0 

30 (15- 45) 

0.370 a 

Abbreviations: AITD, autoimmune thyroid disease; TS1, thyroid storm 1 = diagnostic criteria 

for definite case; TS2, thyroid storm 2 = diagnostic criteria for suspected case; BW, Burch-

Wartofsky score11; HT, heart rate; SBP, systolic blood pressure; DBP, diastolic blood 

pressure; TSH, thyroid stimulating hormone; TRAB, TSH anti-receptor antibodies; PASP, 

pulmonary artery systolic pressure; ALT, alanine aminotransferase; TB, total bilirubins; BNP, 

brain natriuretic peptide; RIT, radioiodine therapy. Values are expressed as means ± 

standard deviation and median (range). a Mann-Whitney test, b Chi-square test. 

 



46 
 

 
 

Table 5. Clinical Outcome of Patients with Thyroid Storm During Hospitalization. 

Parameters All Men  Women p 

Length of stays (day) * 14.2 ± 26.7 

8 (1-204) 

29.3 ± 54.6 

11 (1-204) 

10.4 ± 10.9 

7,5 (1-69) 

0.11 a 

Free T4 (ng/dL) * 

 

3.28 ± 1.78 

2.85 (0.53-7.7) 

3.15 ± 1.26 

2.89 (1.93-5.41) 

3.32 ± 1.93 

2.78 (0.53-

7.7)  

1.00 a 

Radioiodine therapy 

(mCi) * 

28.3 ± 13.7 

30 (15-80) 

26.3 ± 6.9 

30 (15-30) 

29.0 ± 15.3 

30 (15-80) 

0.003 a 

Final evolution  

Hipothyroidism after 

radioiodine therapy 

Anti-thyroid drug  

Death  

 

51.79% 

23.22% 

12.5% 

 

53.85% 

23.08% 

15.38% 

 

51.16% 

23.26% 

11.63% 

 

0.999 b 

0.999 b 

0.658 b 

* Values are expressed as means ± standard deviation and median (range). a Comparison of 

parameters (length of stay, free T4, and radioiodine) between men and women using 

Student’s t-test. b Comparison of final outcomes between men and women using Fisher’s 

exact test. 
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Table 6. Epidemiological data and clinical characteristics of survivors x deaths patients 

admitted for Thyroid Storm. 

Parameters 

All 

(n= 56) 

Nonsurvivors  

(N= 6) 

Survivors 

(N= 50) 

p 

Age (years) 41.4 ± 14.4 

39 (18-89) 

50.3 ± 22.6 

49.0 (18-89) 

39.7 ± 13.5 

37 (18-85) 

0.127 a 

Diagnosis (month) 20.6 ± 34.0 

3.5 (0-132) 

28.1 ± 48.4 

0 (0-120) 

20.1 ±34.1 

4 (0-132) 

0.757 a 

Previous GD (yes/no) 28/28 3:3 26:24 0.431 b 

GD:TNG 53:3 5:1 48:2 0.038 b 

Family AITD (yes/no) 10/46 2:4 8:42 0.596 b 

Smoking (yes/no) 26/30 4:2 22:28 0.231 b 

Triggering Factor  40/16 4:2 36:14 0.395 b 

HR (beats/minute)  133.3 ± 30.5 

129 (50-204) 

155.6 ±37.9 

156 (96-200)  

130.1 ± 27.26 

127 (50-200) 

0.083 a 

SBP (mmHg) 133.0 ± 22.5 

130 (79-190) 

116.3 ± 11.6 

119 (102-130) 

136.6 ± 23.0  

135 (79-190)  

0.009 a 

DBP (mmHg) 78.9 ± 18.7 

80 (26-130) 

84.29 ± 11.1 

86 (70-103) 

79 ± 18.3  

79 (26-130) 

0.292 a 

Temperature (°C) 

 

37.0 ± 1.1 

37.0 (34-40) 

37.1 ± 1.15  

36.8 (36- 39) 

36.85 ± 1.0  

36.6 (34.1- 40) 

0.737 a 
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BW Score 

 

48.9 ± 9.2 

45 (30-70) 

52.14 ± 5.6  

55 (45-60) 

47.76 ± 9.8 

45 (30-70) 

0.114 a 

Akamizu Score 

(TS1/TS2) 

40/26 2/5 31/18 0.110 b 

Free T4 admission 6.44 ± 1.69 

7.70 (2.02-7.77) 

4.35 ± 1.98 

4.2 (2.0-7.7) 

6.66± 1.45 

7.7 (2.5-7.7) 

0.002 a 

Free T4 hospital 

discharge  

3.28 ± 1.78 

2.85 (0.53-7.7) 

3.69 ± 2.15  

2.8 (2.0-7.7) 

3.09 ± 1.62  

2.7 (0.5-7.7) 

0.487 a 

Length of stay 

(days)  

14.2 ± 26.7 

8 (1-204)  

46.29 ± 72.9 

12 (5-204) 

10.69 ± 10.4  

8.0 (1-60) 

0.039 a 

Abbreviations: GD, previous knowledge of Graves’ disease; TNG, toxic nodular goiter; AITD, 

family history of autoimmune thyroid disease; HT, heart rate; SBP, systolic blood pressure; 

DBP, diastolic blood pressure; BW, Burch-Wartofsky score11; TS1, thyroid storm 1 = 

diagnostic criteria for definite case; TS2, thyroid storm 2 = diagnostic criteria for suspected 

case. Values are expressed as means ± standard deviation and median (range). a Mann-

Whitney test, b Chi-square test. 
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Table 7. Clinical Manifestations Presented between Nonsurvivors and Survivors Groups 

admitted for Thyroid Storm. 

Parameters All  Nonsurvivors Survivors p 

Cardiovascular manifestations  

Palpitations  

Dyspnea 

Edema 

Chest pain  

Syncope 

 

85% 

59% 

47% 

21.2% 

4,5% 

 

100% 

71.4%  

71.4%  

14.2%  

0% 

 

83.6%  

65.3%  

46.9%  

20.4%  

4.0%  

 

0.576 

0.999 

0.421 

0.999 

0.999 

Neurological manifestations  

Agitation  

Irritability  

Mental confusion  

Psychosis 

Lowering LC  

Convulsion  

Gastrointestinal 

manifestations 

Nausea/vomiting 

 

62.1% 

9.1% 

13.6% 

9.1% 

9.1% 

3% 

 

48.5% 

 

71.4%  

0% 

0% 

0% 

14.2%  

0% 

 

14.2% 

 

61.2%  

10.2%  

16.3%  

8.1%  

10.2%  

4%  

 

46.9%  

 

0.699 

1.0 

1.0 

1.0 

0.569 

1.0 

 

0.219 
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Diarrhea 

Abdominal pain  

62.1% 

15.1% 

42.8% 

28.5% 

61.2%  

12.2%  

0.428 

0.259 

Statistical test used to compare survivors and nonsurvivors: Fisher’s exact test.  
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Supplementary Table 1- Triggering Factors of Thyroid Storm. 

Triggerring fator Number of events (%) 1 

Poor adherence                  24 (50) 

Infection  

- Pneumonia 

- Urinary infection 

- Tonsillitis 

- Gastroenteritis 

- Necrotizing fasciitis 

          22 (45.8) 

14 

3 

2 

2 

           1 

Obstetric complications 

- Gestation  

- Pre eclampsia 

- Postpartum 

- Ectopic gestation  

          5 (10.8) 

2 

1 

 1 

            1 

Trauma 

- Fracture 

- Physical Trauma  

- Intense physical activity  

- Dental extraction  

        4 (8.3) 

1 

1 

1 

           1 

Glycemic complications 

- Diabetic ketoacidosis 

- Hyperosmolar state  

3 (6.2) 

                      2 

           1 

Thyroiditis after radioiodine therapy                   2 (4.1) 

1 NOTE: Ten patients had more than 1 triggering factor. 
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CONCLUSÃO 

 

A crise tirotóxica, emergência endócrina rara, mantém alta mortalidade e 

apresenta-se como exacerbação da tirotoxicose com lesão em órgão-alvo e aponta 

boa acurácia entre as manifestações clínicas e os escores clínicos vigentes na 

literatura. Sem predileção por sexo ou relação com conhecimento prévio do 

hipertiroidismo, destaca-se a má aderência como fator desencadeante prevenível 

que reflete a qualidade da assistência pública, refletida nas múltiplas reinternações. 
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8. ANEXO I – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 
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TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE) 

 

TÍTULO DO ESTUDO: Diagnóstico, manejo e prognóstico do tratamento da crise 

tirotóxica em um Hospital Universitário de SP. 

Aluna: Isabel Christina de Oliveira Vieira  

Orientador: João Roberto Maciel Martins 

Coorientadora: Susan Chow Lindsey 

Local: Setor de Doenças Tiroidianas e Laboratório de Endocrinologia Molecular e 

Translacional - Departamento de Medicina – Disciplina de Endocrinologia e 

Metabologia – Escola Paulista de Medicina - UNIFESP/EPM 

 

Informação ao paciente (portador de hipertireoidismo e/ou crise tirotóxica) 

Estas informações estão sendo fornecidas para a sua participação voluntária 

nesse estudo, que tem como objetivo avaliar dados epidemiológicos, informações 

clínicas, fatores desencadeantes e evolução do hipertiroidismo complicado por 

tempestade tiroidiana – uma manifestação grave de hipertiroidismo com risco 

iminente para a saúde do indivíduo portador dessa doença.  

Após o término do estudo você continuará a ser acompanhado na rotina do 

Ambulatório de Tiroide da Disciplina de Endocrinologia e Metabologia da Escola 

Paulista de Medicina – UNIFESP/EPM.  

  Este é um documento que foi preparado baseado na Resolução Normativa 

466/12 do Conselho Nacional de Saúde/Ministério da Saúde para fornecer as 

orientações de como devem ser conduzidos os estudos científicos envolvendo seres 

humanos e para proteger os pacientes que dele participam. 

A sua participação no estudo é voluntária. Você terá que assinar o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido se desejar participar. Mesmo que não queira 

participar do estudo, você receberá o mesmo tratamento dado aos participantes. 

As seguintes informações lhe darão uma visão do assunto e lhe mostrarão as 

razões que nos levam a fazer esse estudo. Você também será informado (a) sobre 

os exames que serão necessários. 

Visão Geral 

A crise tirotóxica é uma manifestação rara e extrema do hipertiroidismo e que 

apresenta alta taxa de mortalidade se tratamento de emergência adequado não for 

prontamente instituído. Na crise tirotóxica há acometimento de múltiplos órgãos na 

maioria dos casos. Há alteração frequente da termogênese (febre, suor exagerado e 

intolerância ao calor), do sistema cardiovascular (palpitações, falta de ar e inchaço 
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das pernas por insuficiência cardíaca), do trato gastrintestinal (diarreia e amarelidão 

da pele e dos olhos, conhecida como icterícia) e do sistema nervoso (desde agitação 

até coma). Entender melhor a sua apresentação clínico-laboratorial, os fatores de 

risco e a resposta ao seu tratamento são cruciais para o manejo adequado dos 

futuros casos que se apresentarem em nossos serviços de emergência. Nesse 

sentido, iremos avaliar seus dados de prontuário no momento da internação, durante 

o tratamento intra-hospitalar e a evolução após o tratamento definitivo do seu 

hipertiroidismo no intuito que encontrar fatores que possam ajudar na escolha da 

melhor forma de tratamento dessa doença. 

 

Objetivos e Modo de Realização do Estudo 

Nesse estudo, do qual você está sendo convidado (a) a participar, os 

pacientes portadores de hipertiroidismo e que desenvolveram crise tirotóxica, de 

ambos os sexos, maiores de 18 anos, no período de janeiro/2013 a janeiro de 2016, 

serão selecionados para análise de dados epidemiológicos, tratamento e 

seguimento clínico, por meio da análise de dados contidos em seus prontuários. 

Todos as avaliações serão realizadas no Setor de Doenças Tiroidianas e Laboratório 

de Endocrinologia Molecular e Translacional - Departamento de Medicina – 

Disciplina de Endocrinologia e Metabologia – Escola Paulista de Medicina - 

UNIFESP/EPM. 

Riscos de Participação no Estudo 

 Os pacientes não serão submetidos a exames adicionais.  Portanto, o estudo, 

em si, traz  mínimo risco ao mesmo, respeitado o direito de sigilo e confidencialidade 

do paciente. Sem nenhum risco adicional a sua saúde.  

Vantagens de Participação no Estudo 

Sua participação poderá auxiliar no entendimento e caracterização do manejo 

mais adequado da crise tirotóxica e avaliação do prognóstico. Apesar de o estudo 

não prever nenhum benefício imediato aos participantes, quaisquer evidências 

detectadas durante o seu desenvolvimento e que possam ser úteis ao seu 

tratamento serão informadas e utilizadas.  

Saída do Estudo 

A sua participação no estudo é voluntária e, portanto, você poderá sair dele a 

qualquer momento. Isto não terá influência sobre os seus cuidados médicos futuros. 

Decidindo sair do estudo, você deve informar o seu médico imediatamente. 

Garantia de Acesso 

Em qualquer etapa do estudo, você terá acesso aos profissionais 

responsáveis pela pesquisa para esclarecimento de eventuais dúvidas. A 

investigadora principal é a médica endocrinologista Isabel Christina de Oliveira 

Vieira, orientada pelo médico João Roberto Maciel Martins. Ambos podem ser 

encontrados no Laboratório de Endocrinologia Molecular e Translacional, que fica na 
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Rua Pedro de Toledo, 669, 11o andar. Se você tiver alguma consideração ou dúvida 

sobre a ética da pesquisa, entre em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa 

(CEP) – Rua Botucatu, 572 – 1º andar – cj 14, 5571-1062, FAX: 5539-7162 – E-mail: 

cepunifesp@epm.br. 

Confidencialidade 

   Qualquer informação colhida sobre você neste estudo permanece 

inteiramente confidencial. Além de seu prontuário médico original, você não poderá 

ser identificado (a) por outro meio que não sejam as suas iniciais. Ao assinar o 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, você estará concordando que os seus 

dados médicos anônimos sejam colhidos para posterior avaliação estatística, que 

será realizada por profissionais capacitados. Este estudo foi avaliado por um Comitê 

de Ética em Pesquisa para garantir que os seus direitos como paciente estejam 

assegurados. 

O relatório final deste estudo será publicado no Brasil e/ou em outros países. 

Em todas as ocasiões, o anonimato, sigilo e a confidencialidade dos seus dados 

médicos serão garantidos. 

Com a sua assinatura no Termo de Consentimento Livre e Esclarecido anexo, 

você estará confirmando ter recebido uma via dessa informação e que concorda em 

participar desse estudo.  

Despesas e Compensações 

Não há despesas pessoais para o participante em qualquer fase do estudo, 

incluindo exames e consultas. Também não há compensação financeira relacionada 

à sua participação. 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Eu, _____________________________________________________________, RG 

no. __________________________, telefone para contato 

no._______________________, acredito ter sido suficientemente informado a 

respeito das informações que li ou que fram lidas para mim, descrevendo o estudo. 

Ficaram claros para mim quais são os propósitos do estudo, os procedimentos a 

serem realizados, seus desconfortos e riscos, as garantias de confidencialidade e de 

esclarecimentos permanentes. Eu também fui informado que este estudo não traz 

nenhuma vantagem direta para mim, apenas contribuição para futuros pacientes e 

pesquisas. Concordo voluntariamente em participar deste estudo e poderei retirar o 

meu consentimento a qualquer momento, antes ou durante o mesmo, sem 

penalidades ou prejuízo no meu atendimento neste Serviço. 

____________________________________      DATA :  ___/___/20___ 

Paciente/Representante legal  

mailto:cepunifesp@epm.br
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____________________________________    DATA :  ___/___/20___ 

Testemunha 

 

Declaro que obtive de forma apropriada e voluntária o Consentimento Livre e 

Esclarecido deste paciente ou seu representante legal para a participação neste 

estudo. 

_________________________________      DATA :   ___/___/20___ 

Isabel Christina de Oliveira Vieira e João Roberto Maciel Martins (Telefone: 011-

5089-9214) 
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9. ANEXO II – Plataforma Brasil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



64 
 

 
 

 
 
DADOS DO PROJETO DE PESQUISA 
 
Pesquisador: ISABEL CHRISTINA DE OLIVEIRA VIEIRA 
Título da Pesquisa: DIAGNÓSTICO, MANEJO E PROGNÓSTICO DO TRATAMENTO DA 
CRISE TIROTÓXICA EM UM HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE SP 
Instituição Proponente: Escola Paulista de Medicina 
Patrocinador Principal: Financiamento Próprio 
 
Área Temática: 
Versão: 1  
CAAE: 67091917.3.0000.5505 
DADOS DO PARECER 
número do Parecer: 2.044.736 
 
Apresentação do Projeto: 

Nº CEP: 0384/2017 A crise tirotóxica é uma manifestação extrema do hipertireoidismo, rara, 
com alta taxa de mortalidade se o tratamento de emergência adequado não for prontamente 
instituído. Na crise tirotóxica há acometimento de múltiplos órgãos, com alteração frequente 
da termogênese (febre, sudorese e intolerância ao calor), do sistema cardiovascular 
(taquicardia sinusal, fibrilação atrial e insuficiência. O hipertiroidismo é uma desordem 
endócrina provocada pelo aumento da síntese e secreção de hormônios tiroidianos e tem 
como causa mais comum a Doença de Graves. A crise tirotóxica (CT) ou "tempestade 
tiroidiana" constitui-se numa exacerbação aguda de qualquer causa de tirotoxicose 
associado à descompensação de um ou mais órgãos ou sistemas. De mecanismo ainda 
desconhecido, a CT apresenta alta taxa de mortalidade (10-30%) se tratamento de 
emergência adequado não for prontamente instituído. 
Como ferramenta de auxílio diagnóstico, dispõe-se do escore de Burch-Wartofsky através 
da pontuação dos sinais e sintomas com o intuito de definir probabilidade de CT; bem como 
o recente escore japonês proposto por Akamizu com análise do conjunto dos sinais e 
sintomas a fim de definir CT suspeita ou definida. Dada sua raridade, não há protocolos de 
tratamento de CT bem definidos na literatura. Este estudo tenciona analisar dados de 
diagnóstico, forma de manejo e prognóstico do tratamento da crise tirotóxica, dos pacientes 
atendidos no Hospital São Paulo, no período de janeiro 2013 a junho 2016. Bem como, 
coletar dados de prontuário de pacientes com hipertireoidismo que foram tratados de modo 
definitivo, como a radioiodoterapia, objetivando analisar possível interferência quanto a 
desfecho clínico e prognóstico na presença de crise tirotóxica.  
 
 
Objetivo da Pesquisa: 

- Descrever as formas de apresentação da crise tirotóxica (CT) e sua evolução após 
tratamento, em centro universitário único na cidade de São Paulo. 
- Determinar possíveis fatores predisponentes da CT bem como aqueles relacionados à sua 
morbimortalidade.  
 
 
Avaliação dos Riscos e Benefícios: 
Segundo o pesquisador: 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE 

SÃO PAULO - UNIFESP/ 

HOSPITAL SÃO PAULO 

PARECER CONSUBSTANCIADO DO CEP 
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-Riscos: Os pacientes não serão submetidos a exames adicionais. Portanto, o estudo, em si, 
traz mínimo risco ao mesmo, respeitado o direito de sigilo e confidencialidade do paciente. 
-Benefícios: O estudo permitirá entender as formas de apresentação da crise tirotóxica, 
analisar da terapêutica instituída e avaliar seu prognóstico, a fim de dirimir melhor protocolo 
de tratamento. 
 
 
Comentários e Considerações sobre a Pesquisa: 
Trata-se de estudo com o objetivo acadêmico de Mestrado, vinculado ao Departamento de 
Medicina da Unifesp, Campus Vila Clementino, Orientador: Prof. Dr. João Roberto Maciel 
Martins Co-orientadora: Dra. Susan Chow Lindsey  
MÉTODOS 
1 DESENHO DO ESTUDO Serão avaliados, retrospectivamente, pacientes adultos 
admitidos no Serviço de Emergência do Hospital São Paulo ou no Setor de Doenças 
Tiroidianas e Laboratório de Endocrinologia Molecular e Translacional - Departamento de 
Medicina/Disciplina de Endocrinologia e Metabologia/ Escola Paulista de Medicina - 
UNIFESP/EPM, no período de janeiro de 2013 a junho de 2016, e que apresentavam sinais 
e sintomas de tirotoxicose associados a envolvimento multissistêmico, tais como febre, 
alteração gastrointestinal e descompensação cardiovascular (insuficiência cardíaca e 
arritmias). A caracterização de CT também será feita pelo escore de Burch e Wartofsky 
(Tabela 1) e os critérios de Akamizu (Tabela 2). Como grupo controle, serão avaliados os 
pacientes com hipertiroidismo não complicados com crise tirotóxica e que estavam em 
acompanhamento no Ambulatório de Tiroide da Departamento de Medicina/ Disciplina de 
Endocrinologia e Metabologia/Escola Paulista de Medicina - UNIFESP/EPM no mesmo 
período. 
2 COLETA DE DADOS A coleta de dados será feita por meio da análise de prontuários, nos 
quais serão avaliadas informações epidemiológicas, como idade na época da internação, 
sexo, bem como dados clínicos, tais como tempo de diagnóstico da doença tiroidiana (se 
doença previamente diagnosticada), antecedentes pessoais e familiares para doenças 
autoimunes e medicações em uso. Os dados avaliados à admissão serão: quadro clínico 
inicial, presença e tipo de evento desencadeante, achados relevantes no exame físico e 
sinais vitais, pontuação no escore de Burch e Wartofsky e Akamizu e cols, perfil tiroidiano 
inicial. Além disso, serão avaliados dados da evolução da internação tais como, conduta 
inicial para tratamento da CT, tempo de internação, evolução do perfil tiroidiano, desfecho 
clínico e seguimento pós-alta (tratamento definitivo e recorrência). 
3 AVALIAÇÃO LABORATORIAL Serão analisados os valores de função tiroidiana na 
admissão (TSH, T4 Livre), bem como exame de imagem da tiroide (US tiroide), exames para 
avaliação de repercussão cardiovascular (troponina, CK, CKMb, pró-BNP e ECO 
transtorácico, quando disponíveis), além de investigação de quadro infeccioso, a depender 
do fator desencadeante.  
4 ANÁLISE ESTATÍSTICA Será apresentada uma análise exploratória e descritiva quanto às 
variáveis sócio-demográficas e evolução clínica dos pacientes. As variáveis quantitativas 
serão avaliadas pelo teste T de Student (ou Mann-Whitney) e correlação de Spearman, 
conforme necessidade.  
 
 
Considerações sobre os Termos de apresentação obrigatória: 
Documentos obrigatórios apresentados: Folha de Rosto folhaderosto_isabel.docx; Projeto 
Detalhado / Brochura Investigador ProjetoDePesquisa_marco_Isabel.doc; TCLE 
(TCLE.doc); Outros documentos: cadastro cep_isabel.pdf; Declaração de Instituição e 
Infraestrutura autorizacaopesquisa_isabel.pdf (COEPHU/HSP); 
 
 
Recomendações: 

sem recomendações 



66 
 

 
 

 
 
Conclusões ou Pendências e Lista de Inadequações: 
Aprovado 
 
 
Considerações Finais a critério do CEP: 
O CEP informa que a partir da data de aprovação final, é necessário o envio de relatórios 
semestrais (no caso de estudos pertencentes à área temática especial) e anuais (em todas 
as outras situações). É também obrigatória, a apresentação do relatório final, quando do 
término do estudo. 
 
 
Este parecer foi elaborado baseado nos documentos abaixo relacionados: 

 

 
 
 
 
 
 
 
Situação do Parecer: 
Aprovado  
 
Necessita Apreciação da CONEP: 
Não 
 
 
SAO PAULO, 03 de Maio de 2017 
 
Assinado por: Miguel Roberto Jorge (Coordenador) 
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10. NOTA À POPULAÇÃO  

A crise tirotóxica é uma manifestação rara e extrema do hipertiroidismo, 

doença na qual ocorre elevação da quantidade de hormônios da tiroide no sangue 

que, por sua vez, pode alterar o funcionamento de múltiplos órgãos. A crise 

tirotóxica apresenta alta taxa de mortalidade, se tratamento de emergência 

adequado não for prontamente instituído. 

A crise tirotóxica manifesta-se por sinais e sintomas que podem afetar todo o 

organismo, com alteração frequente da temperatura corporal (febre, suor exagerado 

e intolerância ao calor), do sistema cardíaco (palpitações, falta de ar e inchaço das 

pernas por insuficiência cardíaca), do trato gástrico e intestinal (diarreia e amarelidão 

da pele e dos olhos, conhecida como icterícia) e do sistema nervoso (desde agitação 

até coma). 

Este estudo teve por objetivo analisar a apresentação clínica e laboratorial, os 

fatores de risco e a resposta ao seu tratamento dos pacientes atendidos no nosso 

serviço, de 2013 a 2017, por crise tirotóxica. Dentre os resultados encontrados, 

destacamos que o principal fator que desencadeou internação e/ou reinternações foi 

a má aderência, seja por suspensão ou pelo seu uso irregular da medicação. 

Atentando para o alto risco de mortalidade da crise tirotóxica, é de suma importância 

alertar a população para necessidade de uso regular da medicação para alcançar o 

bom controle do hipertiroidismo, e consequentemente, evitar causa prevenível de 

óbito.  

 

 

 


