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RESUMO

O coma mixedematoso representa um estado descompensado de hipotireoidismo grave não tratado. É uma emergência endocrinológica, 
podendo ser fatal caso não seja tratada. A causa mais comum de hipotireoidismo que, associado ao fator precipitante, resulta nesse quadro de 
coma é a Tireoidite de Hashimoto. No hipotireoidismo grave se mantém, ainda que precariamente, a homeostase através de mecanismos 
neurovasculares. O aparecimento concomitante de fatores que diminuam o volume sanguíneo, alterem a hematose e o controle ventilatório ou 
impactem sobre o sistema nervoso ou na função renal, culminam no coma mixedematoso. O objetivo geral do presente trabalho é conseguir 
analisar de maneira completa as alterações fisiopatológicas que acontecem no coma mixedematoso, associando-as com a clínica desse quadro. 
Nesse sentido, os autores desta revisão bibliográfica consideram ser de extrema importância o estudo desta relação, visto que muitas vezes esta 
é essencial para uma compreensão integral da doença e é, ainda assim, pouco abordada e discutida durante o curso médico. O método utilizado 
na elaboração deste trabalho consistiu em uma revisão bibliográfica abrangendo publicações (artigos científicos e livros acadêmicos de Fisiologia 
Humana) dos últimos 15 anos. Os artigos foram pesquisados a partir de uma busca nas bases de dados “Scielo”, “Pubmed” e “LILACS”, com as 
palavras chaves: “hypothyroidism nervous system”, “coma mixedematoso”, “myxedema coma”, ““pathophysiology myxedema coma”, 
“pathophysiology hypothyreosis”. A patogênese do coma mixedematoso deriva de múltiplos fatores. Do ponto de vista cardíaco, observa-se 
redução do ionotropismo cardíaco, bradicardia com redução do volume sistólico e aumento da vasoconstrição periférica. Do ponto de vista do 
líquido intersticial, observa-se a perda da inibição da síntese de ácido hialurônico, colágeno e fibronectina, favorecendo a formação do mixedema, 
e que possui como implicação o sequestro de volume plasmático ativo, com consequente hipovolemia sistêmica. A redução da volemia 
plasmática e bradicardia, por sua vez, levam à menor ativação de barorreceptores aórticos e carótideos, o que numa hiperativação simpática. Em 
relação ao balanço eletrolítico, o aumento do tônus arteriolar renal leva à redução da síntese de renina e à redução da taxa de filtração 
glomerular, reduzindo mais ainda a volemia e estimulando síntese de vasopressina, que atua nos túbulos e ductos coletores elevando a expressão 
e migração de aquoporinas do tipo 2 para a membrana basolateral, o que irá acarretar a hiponatremia. No que concerne o sistema nervoso, 
observa-se frequente polineuropatia, com especial ocorrência de desmielinização do nervo frênico, que gera uma hipercapnia. É válido ressaltar o 
incremento de insulina, por menor inibição das prohormônio convertases, e redução da atividade do glucagon, pela maior atividade da enzima 
fosfodiesterase. Assim, a hipovolemia, hipoglicemia, redução da saturação de oxigênio, acidose respiratória e edema cerebral, levam a um 
rebaixamento da consciência, com dano neural difuso, sendo principalmente demonstrado pela perda celular no vérmis ântero-superior, o que 
acarreta distúrbios da marcha. No coma mixedematoso, portanto, ocorre uma falha da homeostasia devido à deficiência dos hormônios 
tireoidianos associada a um fator desencadeante. Dessa maneira, o coma mixedematoso, embora relativamente raro, é uma realidade para qual 
os médicos devem estar preparados para identificar e lidar em suas carreiras. Visto que esse quadro pode ser revertido de maneira eficaz se for 
percebido a tempo, é fundamental que o médico generalista possua o conhecimento sobre a fisiopatologia da doença e consiga relacioná-la com 
a clínica. Desse modo, ele poderá garantir um diagnóstico rápido e preciso, melhorando a sobrevida de seus pacientes. Corroborando para que 
este tema seja abordado e discutido durante a formação acadêmica do estudante de medicina.
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