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RESUMO
A tiroide e um órgão de extrema importância para o ser humano por exercer funções imprescindíveis no organismo. Dentre
as doenças que o órgão pode apresentar destaca-se a tireoidite de Hashimoto, um dos tipos de hipotireoidismo que possui
etiologia autoimune que, atualmente, não tem cura. O estudo teve como objetivo avaliar a relação do selênio no controle e
tratamento da tireoidite Hashimoto através de uma revisão de literatura realizada no período entre agosto e outubro de 2021,
onde foram considerados os artigos publicados nos 1O últimos anos, que estavam disponíveis online na íntegra; escritos em
inglês,português ou espanhol,a partir de estudos originais. Os resultados mostram que apesar de a literatura apresentar alguns
estudos que apontam para a ineficácia da suplementação de selênio no tratamento da tireoidite de Hashimoto,diversos estudos
publicados mostram que a suplementação desse mineral é relevante no auxílio do controle da doença. Sob este ponto de vista,
deve-se avaliar de forma individual e específica cada indivíduo, analisando exames bioquímicos e consumo alimentar para que
se possa atingir resultados satisfatórios quando se pensa em suplementação. É importante ainda, avaliar as fontes de selênio,
doses e período de suplementação para constatar os benefícios que o selênio pode proporcionar para a saúde da tireoide e por
consequência conquista da qualidade de vida.
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ABSTRACT
The thyroid is an extremely important organ for the human being because it performs essential functions in the body. Among
the diseases that the organ can present, Hashimoto's thyroiditis stands out, one of the types of hypothyroidism that has an
autoimmune etiology that currently has no cure. The study aimed to evaluate the relationship of selenium in the control and
treatment of Hashimoto's thyroiditis through a literatura review carried out between August and October 2021, which considered
the articles published in the last 10 years, which were available online in full ; written in English, Portuguesa or Spanish, from
original studies. The results show that although the literatura presents some studies that point to the ineffectiveness of selenium
supplementation in the treatment of Hashimoto's thyroiditis, several published studies show that the supplementation of this
mineral is relevant in helping to contrai the disease. From this point of view, each individual must be individually and specifically
evaluated, analyzing biochemical tests and food consumption so that satisfactory results can be achieved when thinking about
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