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RESUMO: O bócio representa o aumento de volume da tireoide, e pode ocorrer sem 

o aumento da produção dos hormônios tireoidianos, sendo caracterizado como não 

tóxico. Este deve-se a diversos fatores, como ingestão de substâncias bociogênicas, 

deficiência de enzimas, iodo, ou proliferações benignas e malignas. Com o objetivo 

de identificar o total de indivíduos portadores de bócio, no dia 16 de Maio de 2015, 

986 palpações da tireoide foram realizadas por alunos da liga acadêmica de 

endocrinologia da Universidade de Ribeirão Preto – UNAERP e da International 

Federation of Medical Students Associations – IFMSA da UNAERP. Foi realizada 

capacitação prévia, com o objetivo de instruir os participantes a respeito da técnica a 

ser utilizada. O estudo foi realizado em uma amostra aleatória, na região central da 

cidade de Ribeirão Preto. Em suma, foram identificados 19 indivíduos portadores de 

bócio dentre a amostra assintomática examinada, equivalendo a 1,92% do total. A 

população se beneficiou com a campanha. 

 

INTRODUÇÃO: Bócio representa o aumento de volume da tireoide podendo ser difuso 

ou localizado (uni ou multinodular). O bócio não tóxico (sem aumento na produção 

dos hormônios tireoidianos) pode ser causado por deficiência de iodo, ingestão de 

substâncias bociogênicas (iodo contido em alimentos industrializados ou em 

medicações, lítio, goitrina presente em algumas sementes e raízes, substâncias 

cianogênicas como cassava e repolho, compostos fenóis, ftalatos, piridinas, 

hidrocarbonetos poliaromáticos encontrados em água contaminada por lixo químico), 

tireoidites, defeitos enzimáticos, lesões benignas como o adenoma e lesões malignas 

como o carcinoma.  

 

OBJETIVO: Objetivou-se identificar o número de pessoas com aumento do volume 

tireoidiano em uma amostra aleatória na região central de Ribeirão Preto. 

 

MATERIAL E MÉTODOS: Foram analisados de maneira aleatória 986 transeuntes de 

uma praça central de Ribeirão Preto (576 mulheres – 58,4% e 356 homens – 41,6%), 

com idades variando entre 18 e 95 anos para as mulheres e 18 a 101 anos para os 

homens. A palpação foi feita com o paciente sentado com abordagem posterior. 

 

DESENVOLVIMENTO: O presente estudo exploratório foi realizado no dia 16 de Maio 

de 2015, na praça XV de Novembro, no centro da cidade de Ribeirão Preto – SP, 



foram abordados 986 transeuntes para realização da palpação da tireoide para 

screening de bócio na população assintomática para verificar a prevalência dessa 

condição clínica. A técnica foi realizada por alunos da liga acadêmica de 

endocrinologia da Universidade de Ribeirão Preto – UNAERP e da International 

Federation of Medical Students Associations – IFMSA da UNAERP. Sendo feita uma 

capacitação prévia, realizada no dia 15 de Maio, com o objetivo de habilitar os 

participantes a realizar a técnica da palpação da tireoide.  

 

RESULTADOS: Foram detectadas 12 mulheres, entre 43 e 80 anos, e 7 homens, entre 

31 e 71 anos, com aumento de volume da glândula tireoide, sendo que 8 mulheres e 

5 homens desconheciam essa condição, não tendo sido examinados previamente e 

desconhecerem o que é tireoide. 

 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: Concluímos que a população se beneficiou com essa 

campanha. 

Presença de bócio na amostra total

Normal 98,08%
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