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RESUMO 

O selênio é um mineral que apresenta um papel fundamental para o funcionamento adequado 
da glândula tireoide, de modo que uma alimentação com baixa ingestão desse micronutriente 
pode levar ao desenvolvimento de doenças autoimunes, problemas e doenças da tireoide,  como: 
Tireoidite de Hashimoto, um tipo de hipotireoidismo que ocorre quando as cé lulas de 
defesa passam a atacar a tireoide, atrapalhando seu funcionamento ; Doença de 
Graves, sobretudo naqueles pacientes com oftalmopatia (quando os olhos ficam “saltados”);  
Tireoidite pós-parto (em mulheres com anticorpos positivos); e no bócio (massa glandular 
aumentada. Estima-se que a prevalência de hipotireoidismo na população geral seja em torno 
de 4% a 10%, sendo maior no sexo feminino, em idosos. O presente estudo apresenta uma 
revisão bibliográfica da literatura, onde foi demonstrado a associação de tal nutriente às 
disfunções da glândula tireoide. Para tanto, realizou-se pesquisa bibliográfica nas bases de 
dados Scholar Google e PubMed, sendo selecionados, artigos publicados no período de 2017 a 
2021, nestes artigos foi possível comprovar a associação de tal nutriente às disfunções da 
glândula tireoide. O selênio é responsável pela ativação e inativação dos hormônios tireoidianos, 
principalmente no que se refere às atividades catalizadoras das deiodinases. Uma vez retirado, 
há a inativação das enzimas, o que provoca a desregulação da glândula. Esta revisão 
bibliográfica corrobora com a opinião os demais autores que abordaram esse assunto nos últimos 
5 anos (2017 à 2021) nas bases de dados que foram utilizadas neste estudo onde é ressaltado 
a importância da ingestão adequada do referido mineral ou, caso necessário, a realização de 
suplementação do mesmo, sempre com acompanhamento de um nutricionista.   

 

Palavras Chave: Selênio. Tireoide. Deficiência de selênio.  

  

INTRODUÇÃO 

 

Descoberto em 1817 por Jöns Jacob Berzelius, um químico sueco, o 

selênio só foi reconhecido como mineral funcional para o organismo em 1957, 

sendo que por 140 anos sabia-se, apenas, de seus efeitos tóxicos. Sua 

funcionalidade ao corpo humano foi descoberta quando identificaram o mineral 

como um composto responsável por prevenir necrose hepática em ratos 

(FONTENELLE, 2016). 

Tal mineral é essencial para o organismo, uma vez que é considerado um 

micronutriente fundamental para a síntese de determinadas proteínas, bem 

como para o adequado funcionamento dessas, de modo especial àquelas que 

possuem, em seu sítio ativo, resíduos do aminoácido selenocisteína. Embora o 

genoma humano seja capaz de codificar 25 selenoproteínas, a maioria não 
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apresenta, ainda, mecanismos de ação esclarecidos (LABUNSKYY; HATFIELD; 

GLADYSHEV, 2014).  

Dessa forma, tem-se conhecimento de que tais proteínas apresentam 

funções efetivas nos mecanismos de defesa antioxidante, na síntese de DNA e 

de outras proteínas, bem como na regulação da sinalização redox intracelular e 

da apoptose, além de ser imunomoduladora e atuar no metabolismo dos 

hormônios tireoidianos (ROMAN; JITARU; BARBANTE, 2014).    

O selênio apresenta-se de modo imprescindível para o metabolismo do 

iodo e atua como regulador da produção do hormônio tireóideo (GROPPER; 

SMITH; GROFF; SMITH; GROPPER, 2011). De modo estimado, cerca de 14% 

da população apresenta deficiência de selênio na dieta. A tireoide contém mais 

selênio por grama do que qualquer outro órgão e, assim como o iodo, é um 

elemento essencial para a função da tireoide e seu equilíbrio hormonal 

(DRUTEL; ARCHAMBEAUD; CARONT, 2013). 

Segundo Chatzitomaris et al. (2017), o selênio exerce papel importante 

como antioxidante, no sistema imunológico, no metabolismo da tireoide e em 

processos inflamatórios; tem ação neuroprotetora, atua na redução do risco de 

doenças crônicas não transmissíveis e na conversão do hormônio T4 em sua 

forma mais ativa no organismo humano, o hormônio T3.  

O elevado teor de selênio na glândula tireoide está diretamente 

relacionado às selenoproteínas com propriedades antioxidantes, especialmente 

as glutationas peroxidases (GPx) 1, 3 e 4, as tioredoxinas redutases (TxnRd) 1 

e 2, e a selenoproteína P (SelP). Tais proteínas apresentam-se em um nível 

elevado no organismo devido à alta quantidade de espécies reativas de oxigênio 

necessárias para que os hormônios tireoidianos sejam sintetizados 

(FONTENELLE, 2016).  

A alteração da função da tireoide é comum em pacientes com alterações 

funcionais do sistema endócrino. A literatura indica que a deficiência de selênio 

causa disfunções da glândula resultando em impactos no organismo humano, 

como alterações no sistema cardiovascular, pulmonar, cerebral e gestacional. 

Além disso, baixos níveis de selênio impactam diretamente na função imune, 
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visto que este micronutriente pode modular a resposta inflamatória 

(COZZOLINO, 2020).  

 Sendo o selênio um cofator nas reações que transformam os hormônios 

circulantes da tireoide T4 (tiroxina) em T3 (triiodotironina), responsáveis pelo 

crescimento e desenvolvimento normal dos órgãos e tecidos, a deficiência desse 

mineral colabora na diminuição da produção desses hormônios, e tende a ser 

desenvolvida em função de dietas desequilibradas ou demasiadamente 

restritivas. Disfunções tireoidianas são responsáveis por várias alterações 

corporais como obesidade e dislipidemias, podendo induzir a doenças crônicas 

não transmissíveis e até mesmo a neoplasias (MEZZOMO; NADAL, 2016). 

 

METODOLOGIA 

 

Através de uma revisão bibliográfica com informações que embasam a 

concepção do tema em questão (o desequilíbrio homeostático da glândula 

tireoide quando há insuficiência de selênio no organismo), por meio de revisão 

da literatura, foram acessadas como base de dados a meio de fornecer 

resultados para essa pesquisa a Scholar Google e a PubMed (National Library 

of Medicine) e realizadas pesquisas de publicações que apresentassem como 

palavras-chaves: ‘selênio’, ‘tireoide’, ‘deficiência’, tanto em português quanto em 

inglês, combinadas entre si. 

Os critérios de inclusão aplicados na elaboração desse estudo foram: 

estudos e artigos publicados no período de 2017 a 2021, publicados em 

português e inglês. Após a busca foram excluídos artigos cujos títulos não 

condiziam com o tema, bem como publicações duplicadas e/ou que se 

apresentassem incompletas. Caso houvesse publicação que constasse em 

ambas bases de dados, optou-se por aquela em que o texto era disponibilizado 

por completo e de forma gratuita. Diante do estabelecimento de tal critério, optou-

se pelas publicações encontradas na base de dados Scholar Google.  

 A revisão foi feita por meio da análise do conteúdo de cada publicação 

lida, identificando os temas relacionados à associação do selênio nas disfunções 

da glândula tireoide.  
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O Fluxograma 1 descreve a sequência utilizada durante a leitura e a 

seleção dos estudos e artigos que foram utilizados para a construção da referida 

revisão bibliográfica.  

 

Fluxograma 1. Identificação dos estudos por base de dados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Produzido pelo autor 

 

REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

Selênio 

Mineral essencial para a saúde humana, com funções biológicas 

significativas para o corpo, é na tireoide em que são encontradas as maiores 

concentrações de tal mineral. Embora o elemento tenha sido descoberto no ano 

de 1817 pelo químico sueco Jöns Jakob Berzelius, apenas em 1957, Schwartz 

e Foltz descobriram sua importância para mamíferos, pois poderia substituir a 

vitamina E nas dietas de animais para a prevenção de lesões hepáticas, 
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musculares e vasculares. Rotruck, em 1973, descobriu que o selênio era um 

componente essencial da enzima glutationa peroxidase (GPx). Mas o momento 

mais importante, que se tornou um marco na história do selênio, foi em 1979 ao 

ter a sua importância reconhecida na nutrição humana, a partir da descoberta da 

doença de Keshan em uma área da China com solos pobres em selênio 

(COZZOLINO, 2020).  

 As selenocisteínas são proteínas nas quais o selênio é encontrado 

biologicamente disponível e ativo, de modo que as proteínas que apresentam 

quantidades consideráveis do mineral são denominadas selenoproteínas. São 

essas proteínas que atuam como cofator das desiodases responsáveis por 

catalisar a conversão dos hormônios tireoidianos para atuarem nos órgãos e 

tecidos específicos do corpo humano, como no sistema imunológico e em 

mecanismos anti-inflamatórios e antioxidantes (CHATZITOMARIS et al., 2017).  

 

Absorção, transporte e armazenamento 

Nos alimentos, o selênio é apresentado, quase que exclusivamente, na 

forma de compostos orgânicos, sobretudo selenometionina e selenocisteína. 

Essas formas orgânicas representam selênios análogos aos aminoácidos que 

contém enxofre, os quais se incorporam aos alimentos provenientes de plantas, 

que, por sua vez, podem ser consumidos por animais. Em geral, a 

selenometionina é encontrada em alimentos provenientes de plantas, enquanto 

que a selenocisteína, em produtos animais (GROPPER; SMITH; GROFF, 2011). 

Como formas inorgânicas do selênio estão o selenídeo, o selenito e o 

selenato, cujas fontes principais são legumes como beterraba e repolho e o 

fermento. Após a ingestão de alimentos considerados fontes de selênio, os 

compostos são reduzidos a seleneto de hidrogênio, um importante processo na 

metabolização desse mineral. A absorção desses compostos ocorre 

principalmente na parte inferior do intestino delgado, sendo a maior parte no 

duodeno e pouco no jejuno e íleo, com rotas e mecanismos diferentes, tendo 

uma eficácia aproximada de 70% a 90% em condições fisiológicas e de ingestão 

consideradas normais. No caso da selenometionina, a taxa de absorção é 

considerada alta por poder ser incorporada, em tecidos como músculos, 
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eritrócitos e albumina plasmática, como forma de atuação e substituição da 

metionina (CHATZITOMARIS et al., 2017).  

A maior parte do selênio ingerido é metabolizado no fígado, seguindo para 

o sangue (por meio da veia porta) ou sendo removidos pelo próprio fígado pela 

transulfuração do selênio. A selenoproteína P (SELENOP), produzida e 

secretada pelo fígado, é o transportador primário de selênio para os tecidos 

periféricos. Além do fígado, o selênio pode ser armazenado pelos rins, pâncreas 

e nos músculos esquelético e cardíaco. A ingestão de alimentos com selênio na 

forma de selenometionina favorece o armazenamento desse mineral quando 

comparado com sua ingestão nas formas inorgânicas (COZZOLINO, 2020).  

 

Metabolismo e excreção  

No fígado, selenoaminoácidos sofrem metabolismo e a selenometionina, 

derivada da dieta, é catabolizada para produzir selenocisteína, que por sua vez 

é degradada pela selenocisteína beta-liase para produzir selênio livre. No 

organismo, o selênio livre é reduzido em selenídeos, com hidrogênios providos 

pelo glutationa ou outros tióis. O selenídeo pode ser metilado e excretado na 

urina ou convertido em selenofosfato, que atua na síntese de enzimas do corpo 

dependentes de selênio. A selenocisteína precisa da serina para ser sintetizada 

e, depois, utilizada pelo organismo. O selênio inorgânico também sofre 

metabolismo. O selenato da dieta é convertido em selenodiglutationa e depois 

em selenídeo, que é metabolizado, como já descrito (GROPPER; SMITH; 

GROFF, 2011). 

A excreção do selênio ocorre na forma de produtos metilados, sendo 

eliminado do organismo por diversas vias, como: urina, fezes, respiração, e até 

pela perda de cabelos e células da pele, de acordo com a ingestão do mineral. 

Na urina os principais metabólitos excretados são o íon trimetilselenônio e o 

selenoaçúcar, enquanto nas fezes predomina o selenoaçúcar (COZZOLINO, 

2020).  

No que se refere à eliminação do selênio pela via pulmonar, essa só 

ocorre quando há ingestão de grandes quantidades do mineral, acontecendo por 
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meio da exalação do gás dimetilselenídeo, sendo o responsável pelo odor de 

alho nessas condições (GROPPER; SMITH; GROFF, 2011). 

 

Fontes alimentares 

Os alimentos são a principal fonte de selênio para os humanos. Sendo 

importante considerar que a variação dos níveis de selênio no solo, em diferentes 

regiões, afeta diretamente a concentração desse mineral nos alimentos. As 

maiores concentrações de selênio são encontradas em alimentos proteicos, 

como a carne bovina, frango, peixe e nos ovos. Com exceção do brócolis, a 

cebola e a castanha-do-brasil, os alimentos de origem vegetal (frutas e 

hortaliças) são fontes pobres em selênio por terem menos proteína (ROSSI; 

POLTRONIERI, 2019). 

A Tabela 1, a seguir, apresenta a concentração dos diferentes compostos 

de selênio em alimentos de origem animal e vegetal. 

 
Tabela 1. Compostos de selênio em alimentos de origem animal e vegetal. 

 

Fonte: COZZOLINO (2020, p. 462) 
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A concentração de selênio nos alimentos provenientes de plantas e 

produtos varia muito. Cereais e grãos podem conter menos 10μg/100g e mais 

de 80μg/100g. Produtos de origem animal em geral têm de ~40μg a 150 μg/100g. 

Produtos lácteos contém menos de ~30 μg/100g. Frutos do mar são 

considerados as melhores fontes de selênio, exceto peixes contaminados por 

mercúrio, pois este metal diminui a biodisponibilidade por formar complexos não 

absorvíveis de mercúrio-selênio (GROFF; SMITH; GROPPER, 2011). 

 

Recomendações de ingestão 

Os valores de recomendação diária para selênio são baseados nas 

necessidades para atingir a atividade máxima de GPx no plasma. Sendo assim, 

tanto a necessidade média estimada (EAR) como a ingestão média estimada 

(RDA) para adultos foram estabelecidas a partir das concentrações de glutationa 

peroxidase com base em dois estudos de intervenção.  

Após os cálculos, os valores de EAR e RDA são de 45 μg/dia para 

homens, enquanto que para mulheres esse valor aumenta para 55 μg/dia 

(ambos > de 18 anos). No caso de gestantes, há um aumento de 4 μg/dia, 

chegando à recomendação diária de 49 μg, com o valor de RDA de 60 μg/dia. 

No caso das lactantes, a estimativa de ingestão recomendada é feita a partir das 

concentrações do mineral no leite materno; assim, determina-se uma EAR de 59 

μg/dia e uma RDA de 70 μg/dia (COZZOLINO, 2020). 

Para se ter uma ideia da ingestão diária, uma castanha do Brasil contém 

27,4 μg de selênio, sendo necessária apenas o consumo de duas unidades para 

atingir o RDA. Já no caso de carnes e peixes, a variação do mineral é de 2,8 a 

80,9 μg/100g alimento, sendo o atum e a sardinha considerados os pescados 

com maior quantidade de selênio. Já o feijão preto e a farinha de trigo possuem 

quantidades significativas de selênio, sendo 11,9 μg a cada 100 gramas de feijão 

e 13,6 μg na mesma quantidade de farinha (MEZZOMO; NADAL, 2016).  

Cozzolino (2020) menciona que a ingestão de altas doses de selênio pode 

causar toxicidade levando ao quadro clínico chamado de selenose. O 

diagnóstico é feito a partir de perda de unhas, que se tornam quebradiças e com 

pontos brancos; e de cabelos, que ficam sem brilho e quebram facilmente na 
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raiz. Outros sintomas são manchas nos dentes e aumento da incidência de cárie 

dental, lesões na pele e odor de alho pela respiração. A intoxicação também 

pode causar alterações gastrointestinais e no sistema endócrino, erupções 

cutâneas, fadiga, irritabilidade e anormalidades no sistema nervoso  

 

Deficiência em selênio 

 A deficiência do selênio ocorre quando há uma ingestão diária menor ou 

igual a 11 μg/dia e pode resultar em enfermidades, as quais geralmente ocorrem 

em regiões cujo solo é pobre em selênio. Interessante mencionar que a maioria 

das deficiências de selênio apresentam ligação com a deficiência de vitamina E 

(SHREENATH; AMEER; DOOLEY, 2021).   

Vilela e Fernandes (2018) relatam que, na síntese de hormônios da 

glândula tireoide, todas as etapas são catalisadas pela tireoperoxidase, a qual 

usa o H2O2 produzido nesse processo. Logo, os radicais livres e as espécies 

reativas de oxigênio (EROS) são constantemente formados. As células se 

defendem para diminuir a ação das EROS e proteger-se de danos oxidativos. 

Com isso, a deficiência de selênio pode atrapalhar a produção de T3 e a 

eliminação de H2O2, além de contribuir no processo oxidativo, fibrose e 

prejudicar a reparação de tecidos tireoidianos. 

Groff, Smith e Gropper (2011) alertam que os principais sintomas da 

deficiência de selênio são: crescimento pobre, dor muscular e fraqueza, perda 

de pigmentação do cabelo e da pele, e esbranquiçamento da base das unhas. O 

crescimento pobre pode estar associado com o papel do selênio no metabolismo 

do hormônio da tireoide. As concentrações adequadas de selênio circulante 

previnem o risco de doença cardíaca e a incidência de alguns cânceres. A 

literatura relata que a ingestão diária de 200μg pode ajudar a evitar e diminuir o 

risco de ocorrência dessas doenças. A deficiência de selênio também foi 

observada em pessoas que receberam nutrição parental total. 

  

Glândula tireoide 

Também chamada de tireoide ou tiroide, a glândula tireoide é encontrada 

na parte da frente do pescoço, mais precisamente localizada abaixo do pomo de 
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adão. Possui dois lóbulos e por isso seu formato é parecido com uma borboleta 

(ATA, 2022).  

Essa glândula é responsável pela produção e o armazenamento dos 

hormônios tireoidianos, denominados T3 (triiodotironina) e T4 (tiroxina) e 

calcitonina. Tais hormônios atuam, por meio do sistema circulatório, em órgãos 

como o coração, os rins, o cérebro, bem como no sistema emocional (ATA, 

2022).  

 

A glândula tireoide secreta aproximadamente 90% de T4 e apenas 
10% de T3 na circulação. Contudo, 80% desse T4 é convertido em T3 
nos tecidos periféricos por desiodação, através da remoção sequencial 
de moléculas de iodo do T4 para formar T3 ou rT3 (T3 reverso). 
Embora essa desiodação ocorra predominantemente no fígado, 
também ocorre em outros órgãos e tecidos, e na própria tireoide. Os 
outros 20% de T4 são captados pela hipófise e hipotálamo, onde são 
convertidos também em T3, gerando o mecanismo de feedback. É do 
T3, o hormônio bioativo, cerca de cinco vezes mais potente que o pró-
hormônio T4, que depende a atividade praticante de todos os tecidos 
do organismo, já que todos eles potencialmente expressam receptores 
de T3. A ruptura desses mecanismos de retroalimentação resulta em 
manifestações de excesso ou deficiência da função dos hormônios 
tireoidianos (PEREIRA; PASSOS; MAIA, 2020, p. 92-93).    

 

A função tireoidiana é regulada pelos mecanismos supratireoideanos e 

intratireoideanos. Acerca do primeiro mecanismo, este é realizado pelo hormônio 

estimulador da tireoide (TSH), que é secretado por células basófilas da adeno-

hipófise (LIMA; REIS, 2012).  

É o TSH o hormônio responsável pela estimulação da hiper e hipoplasia 

tireoideana, bem como pela síntese dos hormônios de tal glândula; ademais, é 

por meio desse hormônio que o metabolismo da tireoide é regulado, além de 

permitir que a glândula realize a síntese dos ácidos nucleicos e proteínas. Já a 

regulação intratireoideana é realizada pelo iodo orgânico glandular, elemento 

essencial para a realização da síntese dos hormônios T3 e T4 (VILELA; 

FERNANDES, 2018). 

De modo geral, quando há uma desregulação na glândula tireoide, é 

comum que haja comprometimento do metabolismo dos hormônios tireoidianos 

e resistência desses por parte dos tecidos, uma vez que há alteração nos níveis 

dos hormônios tireoidianos circulantes (MOLINA, 2014).  
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Puszkarz et al. (2018) evidenciam que dentre as causas da disfunção 

tireoidiana estão as deficiências nutricionais, o tempo de jejum superior a 24 

horas, a realização de dieta com restrição calórica (menos de 20 kcal/kg), bem 

como o estresse tanto físico quanto emocional e inflamações crônicas. 

Chatzitomaris et al. (2017) acrescentam, além de tais causas, as alterações no 

ritmo circadiano e a ingestão de metais tóxicos, podendo-se acrescentar os 

fatores genéticos, questões autoimunes e disponibilidade baixa de oxigênio, 

energia e glutationa.     

 

Relação entre selênio e glândula tireoide 

A tireoide é a glândula que apresenta maior concentração de selênio, que 

está presente, principalmente, na estrutura das selenoproteínas que estão 

envolvidas tanto no metabolismo dos hormônios tireoidianos quanto na proteção 

antioxidante de tal glândula (DRUTEL; ARCHAMBEAUD; CARONT, 2013).  

O elevado teor de selênio na glândula tireoide está diretamente 

relacionado às selenoproteínas com propriedades antioxidantes, especialmente 

as glutationas peroxidases (GPx) 1, 3 e 4, as tiorredoxinas redutases (TxnRd) 1 

e 2, e a selenoproteína P (SelP). Fontenelle (2016, p. 26) destaca que o nível 

elevado de tais proteínas é justificado “pela expressiva quantidade de espécies 

reativas de oxigênio, principalmente H2O2, que são necessárias para a síntese 

dos hormônios tireoidianos”.   

Acerca disso, corrobora Fontenelle (2016, p. 26) ao mencionar:  

 

A GPx3 é considerada a selenoproteína mais abundante na tireoide e 
a principal enzima envolvida no controle da disponibilidade de H2O2 
no lúmen coloidal, atuando, portanto, na proteção antioxidante dos 
tireócitos e no aumento da eficiência da síntese dos hormônios 
tireoidianos. É importante mencionar que o controle da secreção da 
GPx3, bem como a produção de H2O2 são regulados de maneira 
oposta pela via da fosfolipase C, ou seja, a ativação desta via, na 
presença de TSH, promove a síntese de H2O2 e inibe a secreção de 
GPx3 para o lúmen coloidal.  

 

 Como parte do aminoácido selenocisteína, o selênio é responsável pela 

ativação e inativação dos hormônios presentes na tireoide, principalmente na 

atividade de catalização das deiodinases, ao passo que se tal aminoácido for 
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retirado ou substituído, há a inativação de tais enzimas (SCHWEIZER; 

STEEGBORN, 2015).  

Uma vez que o selênio é responsável pelas atividades de GPX e TR na 

glândula da tireoide, em caso de deficiência do mineral tais proteínas são 

reduzidas, diminuindo a catalisação e a redução dos peróxidos e hidroperóxidos 

de hidrogênio que são produzidos quando os hormônios T3 e T4 são 

sintetizados. De igual modo, é reduzida a atividade de DIO, diminuindo, por 

conseguinte, os processos de desiodinação (DRUTEL; ARCHAMBEAUD; 

CARONT, 2013).  

Assim, de acordo com Vilela e Fernandes (2018, p. 243), diante da 

deficiência de tal mineral “pode ocorrer aumento das espécies reativas de 

oxigênio, levando a danos oxidativos na estrutura folicular da glândula, o que 

ativa o sistema imune e o processo fibrótico, e a conversão ineficiente de 

hormônios tireoidianos”.  

 Além disso, a deficiência de selênio também resulta na produção 

ineficiente de T3, bem como na eliminação ineficiente de peróxidos e 

hidroperóxidos de hidrogênio, tornando possível o início de um processo 

oxidativo, bem como fibrose nos tecidos da tireoide, prejudicando, também, a 

reparação dos mesmos (SCHMUTZLER et al., 2007).  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 A glândula tireoide é a glândula que apresenta maior concentração de 

selênio, de tal modo que a deficiência de tal mineral gera prejuízos significativos 

ao indivíduo, como o hipotireoidismo, além de danos oxidativos na referida 

glândula (DRUTEL; ARCHAMBEAUD; CARONT, 2013). 

  Dessa forma, o referido estudo visa demonstrar, por meio de revisão 

bibliográfica, a relação entre o desequilíbrio homeostático da glândula tireoide 

em decorrência da insuficiência de selênio.   

 Dentro do período proposto para esta revisão (2017 a 2021) e mediante 

as buscas nas bases de dados Scholar Google e PubMed, foram selecionadas 

20 (vinte) publicações, descritas na Tabela 1, a seguir.  
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Tabela 1. Publicações selecionadas na base de dados Scholar Google e PubMed, utilizando 
como parâmetro de busca ‘selênio’ x ‘tireoide’ x ‘deficiência’, no período de 2017 a 2021 

Ano Autores Título Periódico Base 
de 

dados 

Qualis 

2017 LIONTIRIS, M. I.; 
MAZOKOPAKIS, 
E. E.  

A concise review of Hashimoto 
Thyroiditis (HT) and the 
importance of iodine, selenium, 
vitamin D and gluten on the 
autoimmunity and dietary 
management of HT patients. 
Point that need more 
investigation 

Hellenic 
Journal of 
Nuclear 
Medicine 

PubMed B1 

2017 STUSS, M.; 
MICHALSKA-
KASICZAK, M.; 
SEWERYNEK, 
E. 

The role of selenium in thyroid 
gland pathophysiology 

Endokrynol
ogia Polska 

PubMed B2 

2018 ANDRADE, G. 
R. G.; 
GORGULHO, B.; 
LOTUFO, P. A.; 
BENSENOR, I. 
M.; 
MARCHIONI, D. 
M. 

Dietary selenium intake and 
subclinical hypothyroidism: a 
cross-sectional analysis of the 
ELSA-Brazil study 

Nutrients PubMed A1 

2018 SANTOS, L. R.; 
NEVES, C.; 
MELO, M.; 
SOARES, P.  

Selenium and selenoproteins in 
immune mediated thyroid 
disorders 

Diagnostic
s 

PubMed * NE 

2018 VILELA, L. R. R.; 
FERNANDES, 
D. C.  

Vitamina D e selênio na 
Tireoide de Hashimoto: 
espectadores ou jogadores?  

DEMETRA
: 
Alimentaçã
o, Nutrição 
& Saúde 

Scholar 
Google 

B4 

2019 NOBREGA, A. 
G. C. 

Micronutrient influence in 
thyroid function: a review 

Internation
al Journal 
of 
Nutrology 

Scholar 
Google 

C 

2019 PINHEIRO, B. 
S.; BÉRGAMO, 
T. T. F.; 
FATTORI, N. C. 
M.; MACHADO, 
V. F. L. S.; 
MELO, L. B. 

Selênio – sua importância no 
organismo humano 

Revista 
Científica 
Eletrônica 
de 
Ciências 
Aplicadas 
da FAIT 

Scholar 
Google 

C 

2019 RAYMAN, M. P.  Multiple nutritional factors and 
thyroid disease, with particular 
reference to autoimmune 
thyroid disease 

Proceeding
s of the 
Nutrition 
Society  

PubMed * NE 

2020 PACE, C.; 
TUMINO, D.; 
RUSSO, M.; LE 
MOLI, R.; 
NASELLI, A.; 
BORZI, G.; 

Role of selenium and myo-
inositol supplementation on 
autoimmune thyroiditis 
progression 

Endocrine 
Journal 

PubMed B1 
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MALANDRINO, 
P.; FRASCA, F.  

2020 WINTHER, K. 
H.; RAYMAN, M. 
P.; BONNEMA, 
S. J.; 
HEGEDÜS, L.  

Selenium in thyroid disorders – 
essential knowledge for 
clinicians  

Nature 
Reviews. 
Endocrinol
ogy  

PubMed A1 

2020 MIRANDA, A. M. 
M.; JESUS, I. M.; 
FAIAL, K. R. F.; 
LIMA, M. O; 
MATOS, H. J.; 
ASMUS, C. I. R. 
F.  

Avaliação do hormônio tiroxina 
(T4 livre) em indivíduos 
expostos ambientalmente ao 
mercúrio e selênio na região de 
fronteira na pan Amazônia 

Saúde em 
Foco: 
Temas 
contempor
âneos 

Scholar 
Google 

B4 

2020 PEREIRA, S. H.; 
PASSOS, X. S.; 
MAIA, Y. L. M.  

Deficiências nutricionais e 
hipotireoidismo 

Revista 
Referência 
em Saúde 
– 
Faculdade 
Estácio de 
Sá de 
Goiás 
(RRS-
FESGO) 

Scholar 
Google 

B1 

2021 AL-MUBARAK, 
A. A.; VAN DER 
MEER, P.; 
BOMER, N.  

Selenium, selenoproteins, and 
heart failure: current knowledge 
and future perspective 

Current 
Heart 
Failure 
Reports 

PubMed * NE 

2021 LANZOLLA, G.; 
MARINÓ, M.; 
MARCOCCI, C.  

Selenium in the treatment of 
graves hyperthyroidism and 
eye disease 

Frontiers in 
Endocrinol
ogy 

PubMed A1 

2021 SHREENATH, 
A. P.; AMEER, 
M. A.; DOOLEY, 
J.  

Selenium Deficiency NCBI 
Bookshelf 

PubMed * NE 

2021 TURAN, E.; 
TURKSOY, V. A.  

Selenium, Zinc, and cooper 
status in euthyroid nodular 
goiter: a cross-sectional study  

Internation
al Journal 
of 
Preventive 
Medicine 

PubMed A1 

2021 REIS, L. C. M; 
SILVA, F. L.; 
MONTEIRO, A. 
L.; SOUSA, M. A. 
A.; LOBÃO, A. G. 
S. R.; 
CERQUEIRA, R. 
G. M.; 
CARNEIRO, S. 
C. P.; CASTRO, 
S. A. D. 

A influência do Zinco, Selênio e 
Iodo na suplementação 
alimentar em pessoas com 
hipotireoidismo.  

Research, 
Society 
and 
Developme
nt 

Scholar 
Google 

A3 
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2021 SBEITI, F. F.; 
RENNÓ, V.  

Suplementação de selênio em 
indivíduos portadores de 
tireoidite de Hashimoto 

Brazilian 
Journal of 
Natural 
Sciences 

Scholar 
Google 

* NE 

* NE = não encontrado 

 

 A Tabela 2 apresenta a distribuição numérica por ano e o percentual anual 

das publicações encontradas nesse estudo.  

 

Tabela 2. Percentual de publicações anuais acerca do tema 

Ano Quantidade (n) Percentual (%) 

2017 2 11,11 

2018 3 16,67 

2019 3 16,67 

2020 4 22,22 

2021 6 33,33 
TOTAL 18 100 

 

Verifica-se que o período que apresentou maior percentual de publicação 

de artigos referentes à biodisponibilidade e/ou à deficiência do selênio em 

relação ao desequilíbrio homeostático da glândula tireoide foi o ano de 2021, 

com 6 artigos publicados nas bases de dados de pesquisas, sendo referente a 

33,33% das publicações.  

Em segundo lugar destaca-se o ano de 2020, com 4 publicações, 

correspondendo à 22,22% das publicações selecionadas. Os anos de 2018 e 

2019 tiveram 3 publicações, um total de 16,67% das publicações, enquanto que 

o ano de 2017 foi o que apresentou menos publicações (n = 2), correspondendo 

a 11,11% das publicações selecionadas para este estudo.   

Todos os estudos selecionados para o escopo de tal pesquisa 

mencionaram a importância e a influência do selênio na glândula da tireoide, 

levando a problemas como o hipotireoidismo caso o indivíduo tenha uma dieta 

com ingestão do mineral inferior à quantidade necessária.  

Em estudo realizado por Al-Mubarak, van der Meer e Boomer (2021) 

observou-se que níveis de selênio abaixo de 100 ug/L prevalecem em cerca de 

70% dos indivíduos que apresentam problema cardíaco e está associado, 

também, à falta de exercício físico e uma baixa qualidade de vida. Foi observado, 

também, que as baixas concentrações de selênio colaboram para a ocorrência 
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de estresse oxidativo, bem como inflamação e insuficiência do hormônio 

tireoidiano.  

O estresse oxidativo é, de acordo Lanzolla, Marinó e Marcocci (2021), a 

principal ocorrência de hipertireoidismo, sendo indicada uma terapia com 

agentes antioxidantes a base de selênio para que as taxas do mineral sejam 

reguladas e, consequentemente, as disfunções na glândula.  

Tal afirmação corrobora com os achados em Reis et al. (2021), Sbeit e 

Renó (2021), Turan e Torsksoy (2021) que mencionam a importância e a 

necessidade de que seja realizada a suplementação do selênio em indivíduos 

que apresentam deficiência do mineral.  

De igual modo Santos et al. (2018) mencionam a importância de que as 

taxas do mineral sejam mantidas reguladas, uma vez que as mesmas contribuem 

para a prevenção e proporcionam imunidade às desregulações tireoidianas. De 

igual modo, Nóbrega (2019); Pereira, Passos e Maia (2020) e Pinheiro et al. 

(2019) evidenciam, também, que o mineral é essencial no metabolismo da 

tireoide, além de contribuir com a defesa antioxidante na glândula.  

Já para Andrade et al. (2018) a ocorrência de casos subclínicos de 

hipotireoidismo podem não estar relacionadas à deficiência de selênio, uma vez 

que os resultados da pesquisa dos autores apresentaram-se inversos na relação 

do mineral com o subclínico de hipotireoidismo.  

Ademais, observa-se, também, que uma alimentação com quantidades 

baixas em selênio provoca problemas oculares, além das disfunções na tireoide, 

como já mencionado (LANZOLLA; MARINÓ; MARCOCCI, 2021).  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 De acordo com os estudos utilizados como arcabouço teórico dessa 

pesquisa, observou-se que, dentre os vários micronutrientes necessários para o 

bom funcionamento do organismo e que devem estar presentes em uma dieta 

saudável, o selênio destaca-se como um dos principais no desempenho da 

glândula tireoide.  
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 Os vários autores selecionados para comporem os estudos mencionaram 

a existência da relação entre o selênio e a ocorrência de disfunções da glândula 

tireoide, sendo que somente um estudo apresentou resultados inversos 

referentes à quantidade do mineral presente no organismo e a ocorrência de 

casos subclínicos de hipotireoidismos.  

 Uma vez que o selênio é o responsável por ativar e inativar os hormônios 

presentes na tireoide, principalmente em atividades catalizadoras das 

deiodinases, e uma vez tal aminoácido sendo retirado, as enzimas são 

inativadas, fazendo com que ocorra uma desregulação na referida glândula.   

 Assim, infere-se que tal micronutriente, por ser de grande importância na 

regulação da tireoide, quando ausente ou presente em baixa quantidade no 

organismo, leva ao desenvolvimento de casos como o hipotireoidismo.  

  Entretanto, cabe destacar que outros nutrientes também atuam para o 

bom funcionamento da glândula, como é o caso do iodo e do zinco. Dessa forma, 

evidencia-se a importância de uma boa alimentação, com as quantidades 

necessárias de cada micronutriente e, caso não seja possível, a realização de 

suplementação.  

 Importante destacar que, tanto na prescrição de uma dieta nas proporções 

adequadas dos micronutrientes, quanto em casos de realização de 

suplementação, o nutricionista tem papel fundamental e, portanto, deve ser 

sempre consultado.    
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