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Hipotireoidismo subclínico e exercício físico 
Subclinical hypothyroidism and exercise 
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RESUMO 
O hipotireoidismo subclínico (HS) está associado a comprometimentos cardiovasculares que impactam 
diretamente na capacidade de realização de exercícios físicos. No entanto, os estudos nesta área são 
recentes e contraditórios. O objetivo do presente estudo foi revisar literatura sobre a resposta ao 
exercício de pacientes com HS, assim como as possíveis adaptações frente ao treinamento físico. Nesta 
revisão, foram analisadas as respostas cardiopulmonares durante o esforço máximo, submáximo e na 
recuperação e as respostas neuromusculares, além da cinética das trocas gasosas, a eficiência 
ventilatória e os efeitos do treinamento físico. Conclui-se que pacientes com HS apresentam menor 
eficiência da resposta cardiopulmonar ao exercício, em razão do inadequado suporte cardiovascular, 
especialmente a nível submáximo. O treinamento físico melhora a função endotelial no HS, entretanto, 
não se sabe ainda os possíveis benefícios do treinamento físico sobre a capacidade funcional destes 
pacientes. 
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ABSTRACT 
Subclinical hypothyroidism (sHT) is associated with cardiovascular dysfunctions that directly affect the 
capacity of accomplishment physical exercises. However, the studies in this area are recent and 
contradictory. The aim of the present study was to review literature on exercise response of patients 
with sHT, as well as the possible adaptations front to the physical training. In this revision, it had been 
analyzed cardiopulmonary responses during maximum effort, sub maximal and at recovery, and 
neuromuscular responses, gas exchanges kinetics, ventilatory efficiency and the effect of physical 
training. It was concluded that patients with sHT present minor efficiency of the cardiopulmonary 
responses to the exercise, because inadequate cardiovascular support, especially in the sub maximal 
level. The physical training improves the endothelial function in sHT, however, one still does not know 
the possible benefits of the physical training on the functional capacity of these patients. 
Keywords: subclinical hypothyroidism, functional capacity, physical exercise 
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Os hormônios tireoidianos, tiroxina (T4L) e 
triiodotironina (T3L), regulam o metabolismo 
corporal, atuando diretamente sobre os siste-
mas cardiovascular e muscular, sendo controla-
dos por mecanismos de feedback a partir dos 
níveis circulantes do hormônio tireoestimu-
lante (TSH) (Guyton & Hall, 2006; Klein & 
Danzi, 2007). Quando esta regulação não 
acontece de forma satisfatória, ocorre disfun-
ções tireoidianas (hiper ou hipotireoidismo) 
gerando consequências diversas, dentre elas a 
diminuição da tolerância ao esforço físico 
(Kahaly, Kampmann, & Mohr-Kahaly, 2002). 

O hipotireoidismo subclínico (HS) é uma 
condição de deficiência leve a moderada da 
tireoide, caracterizado pela elevação do nível 
sérico de TSH, acompanhado por concentra-
ções normais de T3L e T4L (Biondi & Cooper, 
2008). O diagnóstico do HS é laboratorial, con-
firmado quando a concentração de TSH sérico 
está acima de 4.5 μUI/ml (Surks et al., 2004), 
variando conforme o método de medida. A 
etiologia mais frequente do HS é a tireoidite 
autoimune, conhecida como doença de 
Hashimoto, possuindo prevalência de 4 a 10% 
na população adulta (Biondi & Cooper, 2008), 
sendo maior em mulheres idosas (Surks et. al., 
2004). No Brasil, estudos epidemiológicos 
indicam prevalência de 7.3 a 8.7% para o HS 
(Sgarbi, Matsumura, Kasamatsu, Ferreira, & 
Maciel, 2010; Sichieri et al., 2007).  

No HS, alterações mínimas na função da 
tireoide podem trazer impacto clínico ao longo 
dos anos, aumentando os riscos para o desen-
volvimento de hipertensão arterial diastólica, 
aterosclerose, infarto do miocárdio e morta-
lidade (Biondi & Cooper, 2008; Ochs et al., 
2008; Surks et al., 2004). O tratamento destes 
pacientes é medicamentoso, consistindo na 
reposição hormonal de levotiroxina (L-T4) via 
oral, estendendo-se por toda a vida. No 
entanto, a decisão pelo uso de L-T4 no 
hipotireoidismo subclínico ainda é tema de 
debate na literatura, não sendo consenso para 
os pacientes com níveis de TSH entre 5 e 10 
μUI/ml (Biondi & Cooper, 2008). 

Em geral, os pacientes com HS são assin-
tomáticos, mas podem apresentar sinais e 
sintomas característicos do hipotireoidismo 
clínico, tais como: fadiga, fraqueza muscular, 
câimbras, intolerância ao frio, transpiração 
diminuída, constipação, pele seca, ganho de 
peso, sonolência, raciocínio lento, perda de 
memória, depressão, ansiedade e distúrbios de 
humor (Biondi & Cooper, 2008). Além disso, 
apresentam comprometimentos orgânico-fun-
cionais, tais como: menor contratilidade mio-
cárdica, disfunção diastólica ventricular esquer-
da, aumento da resistência vascular sistêmica, 
dislipidemia e baixa capacidade oxidativa 
(Biondi & Cooper, 2008; Coelho, Werneck, 
Mainenti, Oliveira, & Vaisman, 2011a). Por 
esses motivos, parte dos pacientes com HS 
apresentam baixa tolerância ao esforço físico, o 
que implica no prejuízo de sua capacidade 
funcional (Caraccio et al., 2005; Kahaly, 2000; 
Kahaly et al., 2002; Xiang et al., 2009). 

Porém, existem dúvidas quanto aos reais 
prejuízos funcionais observados nestes pacien-
tes. Por exemplo, quando analisado o consumo 
máximo de oxigênio (VO2máx), principal indi-
cador da capacidade funcional, alguns estudos 
mostram que os pacientes com HS apresentam 
menor VO2

 

máx quando comparados a sujeitos 
sem comprometimentos tireoidianos (Caraccio 
et al., 2005; Kahaly, 2000; Xiang et al., 2009), 
enquanto outros não verificam tal diferença 
(Amati, Dubé, Stefanovic-Racic, Toledo, & 
Goodpaster, 2009; Mainenti, Teixeira, Oliveira, 
& Vaisman 2007; Reuters et al., 2009). Além 
disso, existem áreas ainda pouco investigadas, 
como a cinética do consumo de oxigênio 
durante o exercício físico, que podem ajudar no 
entendimento da relação exercício físico e HS, 
fornecendo subsídios para a elaboração de 
critérios de avaliação e prescrição de exercícios 
físicos para este tipo de população. Dessa 
maneira, o objetivo do presente estudo foi revi-
sar a literatura sobre a resposta cardiopul-
monar ao exercício físico de pacientes com HS, 
assim como as possíveis adaptações frente ao 
treinamento físico. 
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MÉTODO 
Foi realizada busca sistemática nas bases de 

dados MEDLINE/Pubmed e Scielo, para identi-
ficar toda literatura relevante até junho de 
2011. Para isso foram utilizados os seguintes 
descritores: subclinical hypothyroidism, exercise, 
ergospirometry, oxygen uptake, functional capacity, 
physical training e effort de forma isolada e 
combinada em citações no título ou resumo. 
Foram considerados apenas os artigos originais 
publicados no idioma inglês e pesquisas reali-
zadas com seres humanos. As referências de 
todos os artigos identificados foram analisadas 
para busca de outros artigos relevantes. Além 
disso, foram acrescentados dois estudos de 
nosso grupo de pesquisa que ainda não foram 
publicados, totalizando 21 estudos sobre a 
resposta ao exercício físico no HS – Tabela 1. 

 
RESULTADOS 

Características dos Estudos 
Diferentes metodologias de pesquisa foram 

observadas nos estudos incluídos nesta revi-
são, com destaque para aquelas que fizeram a 
comparação de pacientes e controles (estudo 
transversal), seguido de estudo longitudinal 
utilizando intervenção medicamentosa (Brenta 
et al., 2003; Caraccio et al., 2005; Kahaly, 
2000; Mainenti, Teixeira, Oliveira, & Vaisman, 
2010) ou treinamento físico (Amati et al., 
2009; Xiang et al., 2009). O tamanho amostral 
variou de oito a 57 pacientes, com média de 22 
pessoas, sendo a maioria mulheres. A maioria 
das investigações (n=13) foi publicada nos 
últimos cinco anos, evidenciando o recente 
interesse por esta temática. Dos seis estudos 
que utilizaram amostras com nível médio de 
TSH > 10 μUI/ml, cinco apontaram disfunções 
cardíacas e menor desempenho durante o 
esforço (Bell et al., 1985; Brenta et al., 2003; 
Foldes et al., 1987; Forfar, Wathen, Todd, Bell, 
& Hannan, 1985; Kahaly, 2000). Pesquisadores 
italianos verificaram que maiores níveis de 
TSH estão associados a menores valores de 
VO2

Força e Metabolismo Muscular 

pico no HS (Caraccio et al., 2005), suge-
rindo que maiores níveis de TSH podem estar 
associados a maiores prejuízos funcionais. 

Alguns estudos investigaram os níveis de 
força em pacientes com HS por meio da 
dinamometria dinâmica ou estática (Foldes et 
al., 1987; Monzani et al., 1997; Reuters et al., 
2006; Reuters et al., 2009); e o metabolismo 
muscular, através da produção de lactato e da 
razão lactato/piruvato (Caraccio et al., 2005; 
Monzani et al., 1997). Pacientes com HS 
apresentaram menor força isométrica manual 
(Reuters et al., 2006; Reuters et al., 2009) e 
maiores sintomas neuromusculares, como fadi-
ga e fraqueza (Caraccio et al., 2005; Reuters et 
al., 2006; Reuters et al., 2009). No entanto, 
não foram observadas diferenças significativas 
na força de membros inferiores em relação aos 
controles saudáveis (Reuters et al., 2006; 
Reuters et al., 2009). Quanto ao metabolismo 
muscular, alguns estudos observaram, em paci-
entes com HS, prejuízos na função mito-
condrial, maiores níveis de lactato e relativa 
inabilidade para oxidar gorduras como fonte de 
energia durante o exercício (Caraccio et al., 
2005; Kahaly, 2000; Monzani et al., 1997). O 
tempo da doença teve relação direta com a 
produção de lactato durante o esforço físico 
(Monzani et al., 1997). 

 
Respostas Cardiopulmonares ao Exercício 
Físico 

A capacidade funcional é definida como a 
eficiência da resposta integrada dos sistemas 
respiratório, cardiovascular e muscular ao exer-
cício e possui significado clínico importante, 
pois constitui indicador de saúde e de estra-
tificação de morbimortalidade (Wasserman, 
Hansen, Sue, Casaburi, & Whipp, 2005). 
Vários estudos comprovam que os pacientes 
com HS apresentam disfunção diastólica e 
sistólica no exercício máximo e submáximo, 
dinâmico ou isométrico, quando comparados a 
indivíduos saudáveis e também quando compa-
rados a pacientes tratados com L-T4 (Akca-
koyun et al., 2009; Arem, Rokey, Kiefe, 
Escalante, & Rodriguez, 1996; Bell et al., 1985; 
Brenta et al., 2003; Foldes et al., 1987; Forfar 
et al., 1985; Kahaly, 2000). 



306 | F.Z. Werneck, E.F. Coelho, M.C. Laterza, J.R.P. Lima, M. Vaisman 

 

Tabela 1. 
Estudos sobre a resposta de pacientes com hipotireoidismo subclínico ao exercício físico 

Estudo Amostra Instrumento TSH Design do 
Estudo 

Medida e Ergômetro 
Resposta ao exercício 
comparado a grupo 

controle 

Bell et al. 
1985 18HS a Ventriculografia 17.9±2.4 

Pre-Pós sem 
grupo 

controle 

Máximo e Submáximo 
(Cicloergômetro) 

=FE no exercício 
moderado 

↓FE no exercício 
máximo;  

Forfar et al. 
1985 10HS a Ventriculografia 18.2±9.0 

Pre-Pós sem 
grupo 

controle 

Submáximo 
(Cicloergômetro) 

↓ FE, ↓Volume 
sistólico 

↑FC durante exercício.  

Foldes et al. 
1987 17HS 

Ventriculografia 
Dinamometria 

10.3±6.3 
Transversal 

Caso-
Controle 

Máximo 
(Dinamômetro) 

↓FE durante exercício 
isométrico 

Arem et al. 
1996

8 HS (2m; 6h) 
36±6anos a Ecocardiografia 14.8±9.5 

Pre-Pós sem 
grupo 

controle 

Máximo 
(Cicloergômetro) 

=PAS e PAD; = 
Fração de ejeção;  
↑PEP no esforço 

máximo 

Monzani et 
al. 1997 

12 HS (10m; 
2h) 45anos 
10 controles 

Dinamometria 5.9±0.4 
Transversal 

Caso-
Controle 

Submáximo 
(Dinamômetro) 

r2

↑Razão lactato/ 
piruvato; ↓Metabo-

lismo muscular 

= 0.44 (↑ lactato ↑ 
tempo da doença) 

Kahaly 2000
20HS * 

20 controles 
Ecocardiografia 

Ergoespirometria 

11.2  
(6.3 a 
19.5) 

Transversal 
Caso-

Controle 
Pre-Pós sem 

grupo 
controle 

Máximo 
(Cicloergômetro) 

↑PEP, ↓ Volume 
sistólico;  

↓Velocidade Fluxo 
aórtico; ↓ Pulso O2,  

↓VO2máx

↑ Lactato, ↓W  ↓FC  
↓% VO

 ↓VE,  

2máx no LA ; 
↓FC/VO2 slope 

Brenta et al. 
2003

10HS(9m; 
1h)50±9anos * 
14 controles 

Ventriculografia 11.0±4.2 

Transversal 
Caso-Controle 
Pre-Pós sem 

grupo controle 

Máximo 
(Cicloergômetro) 

↓ FE; = FC ↓ PAS 
↓ Função diastólica 

Caraccio et 
al. 2005

23 HS (21m; 
2h)32±2anos a 
10 controles 

Ergoespirometria 4.6±0.2 

Transversal 
Caso-

Controle 
Randomizado 
e Controlado 

Máximo e Recuperação 
(Cicloergômetro) 

↑Lactato ↓Wmáx 
↓VO2max↑QR  TSH x 
Vo2max 

↑FC p/ mesma W 
(carga); ↑sintomas 
neuromusculares 

 (r = - 0.50) 

= Recuperação FC, 
QR, Lactato e VO2 

Reuters et 
al. 2006 

57HS (53m; 4h) 
47±9anos 

37 controles 
Dinamometria 7.4±2.8 

Transversal 
Caso-

Controle 

Máximo 
(Dinamômetro) 

↑ Sintomas 
neuromusculares 
↓ Força manual; = 

força máxima 
membros inferiores 

Mainenti et 
al. 2007 

15HS (15m) 
42±7anos 

16 controles 
Ergoespirometria 7.3±3.8 

Transversal 
Caso-

Controle 

Máximo e Recuperação 
(Esteira) 

=VO2picoQRpico e 
VO2/FC

↓ Fração expirada de 
O

pico 

2pico; ↓Duração do 
teste e↓Inclinação no 

teste
↓ ∆PAS e ↓∆PAD; 
↓PAD

pico 

rec; <>PASrec 

Vigário et al 
2008

17HS(17m) 
43±6anos a 

(GT=9; GNT=8) 
Ergoespirometria 

GT: 
8.0±2.6 

GNT: 
7.3±1.9 

Randomizado 
e Controlado 

Recuperação 
(Esteira) 

↑ FC no 1°min de 
recuperação após o 

esforço  

Mainenti et 
al. 2009

23HS(23m) 
44±8anos 

a (GT = 11; GNT 
= 12) 

Ergoespirometria 

GNT: 
7.3±1.9 

GT: 
7.5±2.5 

Randomizado 
e Controlado 

Submáximo 
(Esteira) 

↑VE ↑VCO2 ↑VO2 

= PAS

↑FC 
p/ mesma W 

pico e PADpico 
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Tabela 1. (cont.) 
Estudos sobre a resposta de pacientes com hipotireoidismo subclínico ao exercício físico 

Estudo Amostra Instrumento TSH Design do 
Estudo 

Medida e Ergômetro 
Resposta ao exercício 
comparado a grupo 

controle 

Reuters et 
al. 2009 

44HS (42m; 2h) 
47±10anos 
24 controles 

Dinamometria 
Ergoespirometria 

5.16 ± 
3.3 

Transversal 
Caso-

Controle 

Máximo  
(Dinamômetro e 

Esteira) 

= VO2pico e  Fcpico; 

↓ Força manual; = 
força membros 

inferiores 

↑sintomas 
neuromusculares 

Xiang et al. 
2009 

30 HS (30m) 
53±8anos 

27 controles 

Ergoespirometria 
Ultrasonografia 

7.62 ± 
1.46 

Transversal 
Caso-Controle 

Pre-Póscom 
grupo controle 

Máximo (Esteira) 
TreinamentoAeróbio 

↓ VO
↑VO

2máx 

2máx e ↑ Função 
endotelial pós-
treinamento;  

Amati et al. 
2009 

8 HS(5m; 3h) 
58±5anos 
8 controles 

Ergometria 

3.96 ± 
0.56 

(3.1 a 
7.7) 

Transversal 
Caso-Controle 

Pre-Póscom 
grupo controle 

Máximo 
(Cicloergômetro) 

Treinamento Aeróbio 

= VO
= VO

2pico 

2pico  pós-
treinamento 

Akcakoyun 
et al. 2009 

23 HS(14m; 9h) 
35±6anos 

25 controles 
Ecocardiografia 6.1 ±1.2 

Transversal 
Caso-

Controle 

Submáximo 25W e 
50W 

(Cicloergômetro) 

↓ Função diastólica e 
sistólica longitudinal 

de reserva  
= PAS, PAD e FC nas 

diferentes cargas. 

Mainenti et 
al. 2010 

23HS(23m) 
44±8anos 

21 controles 
Ergoespirometria 

6.9  
(5.4 - 
9.1) 

Transversal 
Caso-Controle 
Randomizado e 

Controlado 

Capacidade de Reserva 
e Recuperação 

(Esteira) 

↓ ∆QR e ↓∆VEdurante 
o exercício;  

=%VErec, %VO2rec , 
%FCrec, %PASrec e 

%PADrec 

Akcakoyun 
et al. 2010 

25HS(14m;11h) 
36±10anos 
27 controles 

Ergometria 6.1 ±1.2 
Transversal 

Caso-
Controle 

Máximo, Capacidade 
de Reserva 

eRecuperação (Esteira) 

= PASpico,PADpico, 
FCpico e MET

↓Resposta 
Cronotrópica; ↓ 

Quedada FC pós-
exercício 

pico 

Coelho et al. 
2011

20 HS (20m) 
45±8anos 

a (GT = 10; GNT 
= 10) 

Ergoespirometria 7.5 ± 2.2  
Randomizado 
e Controlado 

Máximo e Cinética das 
Trocas 

Gasosas(Esteira) 

=VO2pico, 

FCpico,Inclinaçãopico, 

Duração
=∆VE, ∆VO

pico 

2, ∆VCO2, 

VO2/∆t slope e 
T1/2VO2 

 
 

Nos estudos sobre as respostas ventilatórias 
ao exercício físico de pacientes com HS, foram 
utilizados o cicloergômetro (8 estudos) ou 
esteira ergométrica (10 estudos) e o principal 
método de medidada capacidade funcional tem 
sido a ergoespirometria. Por esta técnica é 
possível medir diferentes indicadores da capa-
cidade funcional, tais como: o consumo máxi-
mo de oxigênio (VO2

A análise das variáveis cardiopulmonares 
pode ser realizada em diferentes momentos: no 
esforço máximo ou de pico, no esforço sub-

máximo, no limiar anaeróbio e na recuperação 
após o exercício físico. No esforço submáximo, 
as variáveis foram analisadas na mesma carga 
absoluta (Akcakoyun et al., 2009; Caraccio et 
al., 2005), no limiar anaeróbio (Kahaly, 2000) 
ou no 5º minuto do teste (Mainenti et al., 
2009). Outros indicadores submáximos incluí-
ram: a cinética das trocas gasosas (Coelho, 
Werneck, Mainenti, Oliveira, & Vaisman, 
2011b) e a eficiência ventilatória Durante o 
exercício físico, alguns estudos analisaram 
ainda a capacidade de reserva cardiopulmonar, 
correspondente à amplitude de variação do 
repouso até o esforço máximo ou de pico 
(Akcakoyun et al., 2010; Coelho et al., 2011b; 
Kahaly, 2000; Mainenti et al., 2010). 

máx), a economia de 
movimento, o limiar de lactato (LA) ou limiar 
ventilatório, a cinética do consumo de oxigênio 
e a eficiência ventilatória (Arena, Myers, & 
Guazzi, 2008).  
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Exercício Máximo 
No exercício máximo, a maior parte dos 

estudos mostra que os pacientes com HS apre-
sentam respostas cardiopulmonares menos efi-
cientes quando comparados aos controles 
saudáveis. Existem diversas evidências que 
pacientes com HS apresentam no esforço máxi-
mo: menores valores de VO2máx (Caraccio et 
al., 2005; Kahaly, 2000; Xiang et al., 2009) e de 
carga máxima (Wattsmáx) (Caraccio et al., 
2005), menor volume sistólico (Kahaly, 2000), 
menor fração de ejeção (Brenta et al., 2003; 
Foldes et al., 1987;), menor resposta crono-
trópica (Akcakoyun et al., 2010), maior quo-
ciente respiratório (Caraccio et al., 2005), 
menor ventilação (Kahaly, 2000), maior produ-
ção de lactato (Kahaly, 2000; Caraccio et al., 
2005) e menor pulso de O2. Da mesma forma, 
no pico do teste de carga incremental, os 
pacientes também apresentaram menor fração 
expirada de O2 (Mainenti et al., 2007), menor 
duração e percentual de inclinação atingido no 
teste (Mainenti et al., 2007a), menor pressão 
arterial sistólica (Brenta et al., 2003), menor 
amplitude de variação da ventilação e da 
pressão sistólica e diastólica (Mainenti et al., 
2007). No entanto, é importante ressaltar que 
alguns estudos não encontraram diferenças 
para o VO2

 

pico (Amati et al., 2009; Mainenti 
et al., 2007; Reuters et al., 2009), FCpico 
(Akca-koyun et al., 2010; Brenta et al., 2003; 
Reuters et al., 2009) e para a resposta 
inotrópica (Arem et al., 1996) entre pacientes 
com HS e controles saudáveis. 

Exercício Submáximo 
No esforço submáximo, há consenso que os 

pacientes com HS apresentam menor eficiência 
cardiopulmonar ao esforço, para mesma carga 
absoluta ou no limiar anaeróbio. Na mesma 
carga absoluta de trabalho, estes pacientes 
apresentaram maior FC (Caraccio et al., 2005; 
Forfar et al., 1985; Mainenti et al., 2009), 
maior quociente respiratório (Caraccio et al., 
2005), maior ventilação e VO2 (Mainenti et al., 
2009), maior acúmulo de lactato e pior 
metabolismo oxidativo (Monzani et al., 1997). 

No limiar anaeróbio, os pacientes com HS 
apresentam menor percentual do VO2

 

máx, 
menor FC, menor carga de trabalho e menor 
pulso de oxigênio (Kahaly, 2000). 

Cinética das Trocas Gasosas e Eficiência 
Ventilatória 

A cinética das trocas gasosas (VE, VO2 e 
VCO2) e a eficiência ventilatória são formas de 
se avaliar a capacidade funcional e a tolerância 
ao esforço, especialmente através de cinética 
do VO2 (Wasserman et al., 2005). A cinética 
do VO2 descreve o tempo de resposta do VO2

Doenças que prejudicam o transporte e/ou 
a entrega de O

 
na transição do repouso para o exercício físico, 
bem como na recuperação (Jones & Poole, 
2005). A rapidez dessa resposta está direta-
mente relacionada à aptidão física do indivíduo 
e inversamente relacionada à intensidade do 
esforço (Xu & Rhodes, 1999). 

2 aos músculos ativos tem o 
potencial de tornar a cinética do VO2 mais 
lenta, sendo este comprometimento direta-
mente associado ao grau da doença (Poole, 
Kindij, & Behnke, 2005). Segundo Wasserman 
et al. (2005), quanto mais lenta a cinética 
doVO2

As principais medidas de cinética do VO2 
durante exercícios de carga constante são o 
T

, maior será o tempo necessário para 
que o organismo se adapte ao estresse físico, 
resultando em alterações metabólicas que 
promovem o aparecimento precoce da fadiga. 
Por outro lado, a resposta mais rápida do VO2 
favorece a adequação do metabolismo aeróbio 
ao exercício físico, aumentando a tolerância ao 
esforço (Jones & Poole, 2005). 

1/2VO2 e o τVO2, que representam constantes 
de tempo, ou seja, o tempo necessário para se 
alcançar 50% e 63% da amplitude de variação 
do VO2 até o estado-estável, respetivamente. 
Estas medidas são calculadas por meio de 
ajuste exponencial da curva VO2-tempo. Já nos 
exercícios de carga incremental, a cinética das 
trocas gasosas pode ser mensurada por meio da 
reta de inclinação da relação linear entre VO2 e 
carga de trabalho (∆VO2/∆W slope). Nestes 
exercícios também podem ser calculadas a 
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eficiência da resposta ventilatória, por meio da 
reta de inclinação da relação VE-VCO2 (VE/ 
VCO2 slope), e a eficiência do consumo de 
oxigênio, por meio da reta de inclinação da 
relação VE-VO2

Em exercícios de intensidade moderada, 
indivíduos saudáveis apresentam constantes de 
tempo do VO

 (OUES). 

2

Em pacientes com HS, o único estudo 
disponível até a presente data, verificou que os 
mesmos levaram em torno de dois minutos 
para alcançarem o T

 em torno de 30 a 45s, atingindo 
o estado estável em torno de dois a três 
minutos (Wasserman et al., 2005). Por outro 
lado, pacientes cardíacos podem levar até cinco 
vezes mais tempo para atingir o estado estável 
(Poole et al., 2005). 

1/2VO2 durante o exercício 
físico (Coelho et al., 2011b). Embora este 
achado demonstre uma lentidão na cinética do 
VO2

 

, os valores encontrados não diferiram dos 
verificados em indivíduos saudáveis pareados 
pelo nível de atividade física. Por se tratar de 
linha de pesquisa recente neste tipo de popula-
ção, novos estudos ainda são necessários sobre 
esta temática. 

Respostas Cardiopulmonares na Recuperação 
após o Esforço 

Foram encontrados seis estudos que inves-
tigaram a recuperação das variáveis cardiopul-
monares após o exercício físico no HS (Tabela 
1). Alguns deles sugerem que a recuperação 
dos parâmetros cardiopulmonares após o 
exercício é mais lenta no HS, enquanto outros 
não. Akcakoyun et al. (2010) verificaram 
menor queda da FC após o esforço, sugerindo 
prejuízo da função autonômica cardíaca nestes 
pacientes. Da mesma forma, Vigário, Mainenti, 
Maia, Oliveira, e Vaisman (2008) encontraram 
maior FC no 1º minuto da recuperação em 
pacientes não tratados com L-T4 em compa-
ração com aqueles que normalizaram o TSH. 
No entanto, outros dois estudos não corro-
boram estes achados (Caracccio et al., 2005; 
Mainenti el at., 2010).  

Resultados contraditórios também são 
observados na pressão arterial diastólica (PAD) 

e na VE. Mainenti et al. (2007) encontraram 
menor queda da PAD do 1° para o 3°minuto 
após o esforço físico em pacientes com HS 
comparadas a mulheres saudáveis, enquanto 
em outro estudo esta diferença não foi cons-
tatada (Mainenti et al., 2010). Quando ana-
lisada a cinética da VE, constatou-se que as 
pacientes com HS levam mais tempo para 
retornar a VE aos valores de repouso após 
esforço extenuante, porém, quando a análise 
foi feita com base no percentual de recuperação 
do valor de pico após três minutos, esta 
diferença não foi identificada (Mainenti et al., 
2010). Em outros parâmetros cardiopulmo-
nares, como: VO2 (Caraccio et al., 2005; Mai-
nenti et al., 2010), metabolismo do lactato 
(Caraccio et al., 2005), PAS (Mainenti et al., 
2007; Mainenti et al., 2010), QR (Caraccio et 
al., 2005) e cinética do VO2

Na tabela 2 são observados os principais 
comprometimentos cardiopulmonares de paci-
entes com HS durante o exercício e na recu-
peração após o exercício. 

 não foram encon-
tradas diferenças significativas entre pacientes 
com HS e controles saudáveis. Portanto, novos 
estudos são necessários sobre a resposta 
cardiopulmonar pós-esforço no HS. 

 
Mecanismos Fisiológicos da Intolerância ao 
Exercício 

Os hormônios tireoidianos são regulados 
pelo eixo hipotálamo-hipófise-tireoide e possu-
em como principal alvo de ação o sistema 
cardiovascular. Tais hormônios são importan-
tes para manter a contratilidade cardíaca, o 
débito cardíaco, o volume sistólico, a resis-
tência vascular periférica e influenciam algu-
mas atividades importantes das células muscu-
lares, como a síntese proteica, o metabolismo 
de glicogênio e a atividade mitocondrial (Ca-
raccio et al., 2005; Klein & Danzi, 2007). 

Como a ação desses hormônios está dimi-
nuída no HS, é possível que as alterações tanto 
centrais quanto periféricas comprometam a 
capacidade de realização de exercícios físicos 
destes pacientes. O tempo de relaxamento 
ventricular diminuído e o tônus vascular
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Tabela 2. 
Resumo dos principais comprometimentos cardiopulmonares de pacientes com hipotireoidismo subclínico durante o exercício e 
na recuperação após o esforço comparados a indivíduos sem comprometimento tireoidiano 

Avaliação Respostas Cardiopulmonares 

Exercício Submáximo 
(carga absoluta) 

↓VO2   ↑VE   ↑FC   ↑QR   ↑Lactato 

Exercício Submáximo 
(limiar anaeróbio) 

↓VO2   ↓%VO2máx   ↓W   ↓FC   ↓VO2/FC  ↑Lactato 

Exercício Máximo 
↓VO2máx   ↓VO2pico   ↓Wmáx   ↓FCpico   ↓∆QR   ↑QR 

↓VO2/FC  ↓VE   ↓∆VE   ↓PAS   ↓∆PAS   ↓∆PAD 
↓ Desempenho no teste incremental 

Recuperação após o Esforço ↓∆FC   ↑FC1°min   ↓∆PAD3°-1°min   ↑τVE 
Nota: ↓: menor;  ↑: maior; ∆: amplitude de variação; W: carga de trabalho em Watts; VO2: consumo de oxigênio; VE: 
ventilação-minuto; FC: frequência cardíaca; PAS: pressão arterial sistólica; PAD: pressão arterial diastólica; QR: quociente 
respiratório; τ: constante de tempo 63%. Vide autores no texto. 

 
 

aumentado no repouso implicam, respetiva-
mente, no comprometimento do enchimento 
diastólico e da vasodilatação periférica durante 
o exercício, resultando na disfunção sistólica 
durante o esforço (Biondi et al., 2002). 

No sistema cardíaco, o comprometimento 
da enzima miosina ATPase, responsável pela 
quebra do ATP para produção de energia, 
resulta em baixa contratilidade miocárdica. A 
deficiência do hormônio tireoidiano provoca a 
transformação das cadeias alfas em cadeias 
beta de menor capacidade oxidativa, resultando 
menor FC e débito cardíaco (Kahaly, 2000). No 
sistema vascular, o aumento da resistência 
vascular periférica limita o fluxo sanguíneo, 
comprometendo a eficiência das trocas gasosas, 
implicando na baixa oferta e extração de O2 
pelos músculos ativos. Ao mesmo tempo, ao 
nível muscular, a menor atividade mitocondrial 
e do metabolismo de glicogênio comprometem 
a capacidade de gerar energia pela via aeróbica, 
provocando maior produção de lactato (Kahaly 
et al., 2002). Dessa maneira, o inadequado 
suporte cardiovascular explica em parte a baixa 
tolerância ao exercício físico em pacientes com 
HS. 

 
Adaptações ao Treinamento Físico 

Apenas dois estudos foram encontrados 
sobre os efeitos do treinamento físico no HS 
(Tabela 1). O treinamento aeróbio melhorou a 

função endotelial dos pacientes, mas quanto a 
melhora do VO2máx os resultados foram con-
traditórios (Amati et al., 2009; Xiang et al., 
2009). Sabe-se que o treinamento físico é um 
dos principais tipos de intervenção utilizados 
para melhorar a capacidade funcional tanto em 
indivíduos saudáveis quanto em doentes (Jones 
& Carter, 2000). Entretanto, não foram encon-
tradas evidências de estudos transversais ou 
longitudinais sobre o efeito do treinamento 
físico na capacidade funcional de pacientes com 
HS, nem tampouco sobre a cinética do VO2

Os efeitos do exercício físico sobre os hor-
mônios da tireoide ainda é tema controverso 
na literatura. O exercício físico influencia os 
níveis de TSH, embora não se saiba como isso 
aconteça, mas admite-se que o exercício pro-
mova maior renovação dos hormônios tireoi-
dianos (Guyton & Hall, 2006). 

 e a 
eficiência ventilatória.  

 
Implicações para a Prescrição do Exercício 

Até o presente momento, não existem 
recomendações específicas quanto à avaliação e 
prescrição de exercícios físicos para pacientes 
com HS. Mas como grande parte dos pacientes 
com HS apresentam hipertensão arterial 
diastólica, dislipidemias, resistência à insulina, 
e, na maioria das vezes, têm excesso de peso, 
acreditamos que as prescrições de exercícios 
físicos para esses grupos especiais formem a 
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base para esse grupo específico (ACSM, 2007). 
Ressaltamos que para o início da prática de 
exercícios físicos a avaliação clínica é funda-
mental. A prática regular e orientada de ativi-
dades físicas deve ser estimulada como fator de 
prevenção de fatores de risco para doenças 
cardiovasculares, melhora da função cardíaca e 
da força muscular, aumento da capacidade 
funcional e, consequentemente, melhora da 
qualidade de vida destes pacientes. 

 
CONCLUSÕES 

Pacientes com HS apresentam menor efici-
ência da resposta cardiopulmonar durante e 
após o esforço físico quando comparados a 
indivíduos sem comprometimento tireoidiano, 
especialmente no esforço submáximo. E mais, 
existem evidências de que estes pacientes 
podem se beneficiar dos efeitos do treinamento 
físico no que diz respeito à função endotelial e 
a sensibilidade à insulina, mas não se sabe ain-
da os possíveis benefícios do treinamento físico 
sobre a capacidade funcional destes pacientes. 
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