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REGULAÇÃO DA FUNÇÃO TIREÓIDEA NA GRAVIDEZ NORMALREGULAÇÃO DA FUNÇÃO TIREÓIDEA NA GRAVIDEZ NORMALREGULAÇÃO DA FUNÇÃO TIREÓIDEA NA GRAVIDEZ NORMAL

ESTIMULAÇÃO TIREÓIDEA

REGULAÇÃO 
TIREOTRÓFICA 

PELA 
GONADOTROFINA 

CORIÔNICA 
HUMANA (hCG)

METABOLISMO PERIFÉRICO 
DOS HORMÔNIOS 

TREOIDIANOS
AUMENTO DA DEIODINAÇÃO 

PLACENTÁRIA DE T4

- MID-II: produção de T3 local
- MID-III: aumento do turn-

over do T4 materno

ALTOS NÍVEIS DE 
ESTRÓGENO

AUMENTO DA 
TBG

DIMINUIÇÃO 
TRANSITÓRIA DOS 

HORMÔNIOS LIVRES

ELEVAÇÃO DO TSH
(dentro dos valores normais)

NA DEFICIÊNCIA DE IODO
“ALTERAÇÕES PATOLÓGICAS”

- hipotiroxinemia relativa
- estímulo bociogênico

(mãe e criança) 

ALTERAÇÕES 
PATOLÓGICAS 
DEFINITIVAS

O ENVOLVIMENTO DO IODO
- ingestão diária de iodo
- perdas renais (maior clearance)
- transporte para a unidade feto-placentária

NA SUFICIÊNCIA DE IODO
“ADAPTAÇÃO FISIOLÓGICA”

- sem hipotiroxinemia relativa
- sem bociogênese



Efeito estimulatório 
sobre a tireóide 

materna

Deficiência de iodo
e/ou

Capacidade 
funcional  da 

glândula reduzida

Hipotireodismo
declarado

Hipotireodismo
subclínico

Hipotiroxinemia

Incidência de hipotireoidismo declarado: 0,3%
Incidência de TSH > 6 µU/ml : 2,5 %

Klein R e col. Clin Endocrinol, 1991



• 6a.semana = T4 fluido 
celômico (origem materna)
• 6a.semana = T4 fluido 
celômico (origem materna)

• 7a. - 10a. semanas = 
células foliculares são 
identificadas 

• 7a. - 10a. semanas = 
células foliculares são 
identificadas 

• 10a.- 18a. semanas = 
receptores de T3 e T3 
(origem materna) no cérebro

• 10a.- 18a. semanas = 
receptores de T3 e T3 
(origem materna) no cérebro

• 11a.- 15a. semanas =  
T4 fetal é detectado
• 11a.- 15a. semanas =  
T4 fetal é detectado

Feto e os hormônios tireóideos
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From the child

From the mother

Myelination

Major events in the CNS

cerebellum

Dentate of hippocampus
Corpus callosum

Subarachnoid pathways

striatum

Cerebral cortex

cochlea

T4

Influência dos hormônios tireoidianos em estruturas 
cerebrais 

Birth (term)0 1 2 3 4 5 6 7 8

Gestational age in months

Prematurity

Morreale de Escobar e col., 2000



NORMAL

NORMALFETO

MÃE
DEFICIÊNCIA

IODO

NORMAL

HIPOTI-
ROXINEMIA

TIROXINEMIA
NO FETO

CONTRIBUIÇÃO
MATERNA PELA 

TRASFERÊNCIA DO 
HORMÔNIO

Concepção
Meio da
gestação

DEFICIÊNCIA
IODO

Término

Situações clínicas que levam a hipotiroxinemia fetal





Conseqüências Fetais e Neonatais do 
Hipotireoidismo Materno

Conseqüências Fetais e Neonatais do 
Hipotireoidismo Materno

Estudo de Haddow J e col, 1999Estudo de Haddow J e col, 1999

• Avaliação de crianças com idades de 7-9  anos 

nascidas de mães com hipotireoidismo na 

gestação

• Avaliação de crianças com idades de 7-9  anos 

nascidas de mães com hipotireoidismo na 

gestação

• Utilizaram 15 testes relacionados a inteligência, 

atenção, linguagem, habilidades de leitura, 

desempenho escolar e visual-motor 

• Utilizaram 15 testes relacionados a inteligência, 

atenção, linguagem, habilidades de leitura, 

desempenho escolar e visual-motor 



Conseqüências Fetais e Neonatais do 
Hipotireoidismo Materno

Conseqüências Fetais e Neonatais do 
Hipotireoidismo Materno

Estudo de Haddow J e col, 1999Estudo de Haddow J e col, 1999

RESULTADOS  
• Filhos de mães hipotireoidianas apresentaram:
9/15 testes alterados em relação ao controle  e  7  pontos 
de diferença no QI

• Filhos de mães hipotireoidianas apresentaram:
9/15 testes alterados em relação ao controle  e  7  pontos 
de diferença no QI

• Filhos de mães hipotireoidianas tratadas apresentaram QIs
semelhantes à população controle

• Filhos de mães hipotireoidianas tratadas apresentaram QIs
semelhantes à população controle

• 19% dos filhos de mães hipotireoidianas, apresentaram QI 
abaixo de 86, o que ocorreu em apenas 6% dos controles

• 19% dos filhos de mães hipotireoidianas, apresentaram QI 
abaixo de 86, o que ocorreu em apenas 6% dos controles



Conseqüências Fetais e Neonatais do 
Hipotireoidismo Materno

Conseqüências Fetais e Neonatais do 
Hipotireoidismo Materno

Estudo de Pop V e col, Clin Endocrinol, 1999Estudo de Pop V e col, Clin Endocrinol, 1999

• Avaliação mental e psicomotora em 220 crianças 
com  10 meses de idade

• Avaliação mental e psicomotora em 220 crianças 
com  10 meses de idade

RESULTADOS  RESULTADOS  

• Filhos de mães com T4 Livre abaixo do percentil
10, na 12a. semana de gestação, apresentavam 
maior risco para desenvolverem atraso no 
desenvolvimento psicomotor (RR=5,8)

• Filhos de mães com T4 Livre abaixo do percentil
10, na 12a. semana de gestação, apresentavam 
maior risco para desenvolverem atraso no 
desenvolvimento psicomotor (RR=5,8)



Maternal hypothyroxinaemia during early pregnancy and 
subsequent child development: a 3-year folow-up study
Pop V e col, Clin Endocrinol, 2003

P=0,006 P=0,001 

Bayley Scales 



Maternal hypothyroxinaemia during early pregnancy and subsequent 
child development: a 3-year folow-up study

Pop V e col, 2003



Evolução da Gestação no 
Hipotireoidismo Subclínico
Evolução da Gestação no 
Hipotireoidismo Subclínico



Hipotireoidismo Declarado & GestaçãoHipotireoidismo Declarado & Gestação

• Maior incidência de hipertensão gestacional 
(Davis e col, 1988)

• Maior incidência de hipertensão gestacional 
(Davis e col, 1988)

• Elevada incidência de abortos e de partos 
prematuros (Baten & Kurtz, 1990)

• Elevada incidência de abortos e de partos 
prematuros (Baten & Kurtz, 1990)

• Não há maior incidência de malformações 
fetais (Brent, 1999)

• Não há maior incidência de malformações 
fetais (Brent, 1999)



HIPOTIREOIDISMO SUBCLÍNICO & GESTAÇÃOHIPOTIREOIDISMO SUBCLÍNICO & GESTAÇÃO

• Poucos relatos

• Em geral, melhor evolução da gestação em 
relação às mulheres com hipotireoidismo 
declarado

• Poucos relatos

• Em geral, melhor evolução da gestação em 
relação às mulheres com hipotireoidismo 
declarado



Overt and Suclinical 
Hypothyrodism Complicating 

Pregnancy

M Abalovich, S Gutierrez, G Alcaraz, G Maccallini, A Garcia,
O Levalle 

Thyroid 2002



Abalovich M e col., Thyroid 2002



Conclusão

• Evolução da gestação não depende do tipo do 
hipotireoidismo, declarado ou subclínico, mas da 

eficácia do tratamento realizado

• Evolução da gestação não depende do tipo do 
hipotireoidismo, declarado ou subclínico, mas da 

eficácia do tratamento realizado

Abalovich M e col., Thyroid 2002



• Prevalência de 3-10% de anticorpos anti-TPO 
positivos em gestantes (Glinoer D e col, 1991)

• Prevalência de 3-10% de anticorpos anti-TPO 
positivos em gestantes (Glinoer D e col, 1991)

• Gestantes com Ac anti-TPO positivo maior risco de 
hipotireoidismo na gestação e de tireoidite pós-parto 
(Amino N, 1999)

• Gestantes com Ac anti-TPO positivo maior risco de 
hipotireoidismo na gestação e de tireoidite pós-parto 
(Amino N, 1999)

• Incidência de TSH elevado na gestação  ~ 2,5%• Incidência de TSH elevado na gestação  ~ 2,5%

• Repercussões no feto da hipotiroxemia materna• Repercussões no feto da hipotiroxemia materna

• Evolução da gestação com hipotireoidismo • Evolução da gestação com hipotireoidismo 

Screening para hipotireoidismo na gestação ?



Screening para hipotireoidismo na 
gestação

T4 Livre ?

e col, 2000

TSH ?

Glinoer & Delange, 2000
Haddow e col, 1999

Morreale de Escobar
Smallridge & Ladenson, 2001

TSH +
Ac TPO ?

T4 Livre + 
Ac TPO ?



American College of Obstetrics & 
Gynecology

• Não existem grandes estudos que 
demonstrem a eficácia do screening

• Monitoramento cuidadoso de mulheres hipotireoidianas 

• Vigilância para uma ingestão adequada de iodo

• Identificação de mulheres de alto risco para o 
desenvolvimento de doença tireoidiana auto-imune

Recomendação

ACGO, 2002 Practice bulletin



RASTREAMENTO PARA HIPOTIREOIDISMO 
NA GESTAÇÃO 

RASTREAMENTO PARA HIPOTIREOIDISMO 
NA GESTAÇÃO 

- Mulheres com terapia prévia para hipertireoidismo ou 
que sofreram irradiação cervical

- Presença de bócio
- História familiar de doença tireoidiana
- Tireoidite pós-parto prévia
- Tratamento com amiodarona
- Gestantes com Diabetes Mellitus tipo 1 ou portadora 

de outra doença auto-imune 

- Mulheres com terapia prévia para hipertireoidismo ou 
que sofreram irradiação cervical

- Presença de bócio
- História familiar de doença tireoidiana
- Tireoidite pós-parto prévia
- Tratamento com amiodarona
- Gestantes com Diabetes Mellitus tipo 1 ou portadora 

de outra doença auto-imune 

• Gestantes de Alto Risco • Gestantes de Alto Risco 

ACGO, 2002 Practice bulletin



American Thyroid Association 
American Association of Clinical Endocrinologists 
Endocrine Society

American Thyroid Association 
American Association of Clinical Endocrinologists 
Endocrine Society

“Agressive cases finding is appropriate in pregnant women”

Surks M e col, JAMA 2004



“physicians and obstetricians must do 
what they have to so often when 

evidence is incomplete: use their own 
judgment about the optimal 

management for their individual 
patients”

Smallridge & Ladenson,
J Clin Endocrinol Metab, 2001



HIPOTIREOIDISMO MATERNO & GESTAÇÃOHIPOTIREOIDISMO MATERNO & GESTAÇÃO

TRATAMENTO TRATAMENTO 

Levo-tiroxinaLevo-tiroxina

Boa evolução da Gestação dependerá:Boa evolução da Gestação dependerá:
-

- identificação precoce das pacientes hipotireoidianas

- normalização rápida das concentrações séricas dos

hormônios tireoidianos

- Recomendação: mulheres hipotireoidianas deverão estar

eutireoidianas, previamente à gravidez

- identificação precoce das pacientes hipotireoidianas

- normalização rápida das concentrações séricas dos

hormônios tireoidianos

- Recomendação: mulheres hipotireoidianas deverão estar

eutireoidianas, previamente à gravidez



HIPOTIREOIDISMO Declarado & GESTAÇÃOHIPOTIREOIDISMO Declarado & GESTAÇÃO

TRATAMENTO TRATAMENTO 

Levo-tiroxinaLevo-tiroxina

DOSEDOSE

• Mulheres com diagnóstico na gestação:• Mulheres com diagnóstico na gestação:

150 µg/dia ou 2 µg/Kg de peso atual/dia

• Mulheres com diagnóstico prévio:• Mulheres com diagnóstico prévio:

Aumento da dose de 25 a 50% na mulher 
atireótica quando a gravidez for detectada



HIPOTIREOIDISMO Declarado & GESTAÇÃOHIPOTIREOIDISMO Declarado & GESTAÇÃO

TRATAMENTO (Kaplan M, Thyroid 1992)TRATAMENTO (Kaplan M, Thyroid 1992)

DOSE INICIAL:
150 µg/dia ou 2 µg/Kg de peso atual/dia

DOSE INICIAL:
150 µg/dia ou 2 µg/Kg de peso atual/dia

REAJUSTES DE DOSE REAJUSTES DE DOSE 

TSH > 4 e < 10 µU/mlTSH > 4 e < 10 µU/ml Adicionar 50 µg/diaAdicionar 50 µg/dia

TSH ≥ 10 e < 20 µU/mlTSH ≥ 10 e < 20 µU/ml Adicionar 75 µg/diaAdicionar 75 µg/dia

TSH ≥ 20 µU/mlTSH ≥ 20 µU/ml Adicionar 100 µg/diaAdicionar 100 µg/dia



HIPOTIREOIDISMO & GESTAÇÃOHIPOTIREOIDISMO & GESTAÇÃO

TRATAMENTOTRATAMENTO

RECOMENDAÇÕESRECOMENDAÇÕES

• Ingerir a dose em jejum, se possível
• Ingestão de outras medicações deverá ser  

feita com intervalo de, no mínimo, 2 horas
• Monitorização dos níveis hormonais a cada 6  

a 8 semanas 
• Após o parto, a dose deverá ser reduzida  

para os níveis pré-gestacionais e o TSH  
reavaliado após 6 a 8 semanas 

• Ingerir a dose em jejum, se possível
• Ingestão de outras medicações deverá ser  

feita com intervalo de, no mínimo, 2 horas
• Monitorização dos níveis hormonais a cada 6  

a 8 semanas 
• Após o parto, a dose deverá ser reduzida  

para os níveis pré-gestacionais e o TSH  
reavaliado após 6 a 8 semanas 





Alterações da função tireoidiana na 
gestação

Alterações da função tireoidiana na 
gestação

10 20 30 40 

Semanas de gestação



Regulação da Função Tireoidiana na GestaçãoRegulação da Função Tireoidiana na Gestação

Alterações hormonaisAlterações hormonaisAlterações fisiológicasAlterações fisiológicas

• ↑ Clearance do iodo ↓ Produção de T3 e T4 em 

áreas carentes

• ↑ TBG ↓ Concentrações séricas de 

T4 e T3

• ↑ hCG (1º trimestre) ↑ T4 e ↓ TSH

• ↑ Volume plasmático ↑ Pool de T4 e T3

• ↑ Deiodinase tipo III ↑ Degradação de T4 e T3



RASTREAMENTO PARA HIPOTIREOIDISMO 
NA GESTAÇÃO 

RASTREAMENTO PARA HIPOTIREOIDISMO 
NA GESTAÇÃO 

• Gestantes de Moderado Risco • Gestantes de Moderado Risco 
- Mulheres com qualquer endocrinopatia
- Mulheres com doença auto-imune
- Mulheres com hipercolesterolemia
- Uso de medicações:  Drogas anti-tireoidianas

Lítio
Iodo
Carbamazepina
Rifampicina
Amiodarona
Hidróxido de Alumínio
Colestiramina 
Sulfato ferroso
Sucralfato

- Mulheres com qualquer endocrinopatia
- Mulheres com doença auto-imune
- Mulheres com hipercolesterolemia
- Uso de medicações:  Drogas anti-tireoidianas

Lítio
Iodo
Carbamazepina
Rifampicina
Amiodarona
Hidróxido de Alumínio
Colestiramina 
Sulfato ferroso
Sucralfato



REGULAÇÃO DA FUNÇÃO TIREÓIDEA NAGRAVIDEZ NORMALREGULAÇÃO DA FUNÇÃO TIREÓIDEA NAGRAVIDEZ NORMAL

Níveis elevados de  estrógeno

elevação de  TBG 
(aumento marcante na 

capacidade de ligação ao 
hormônio )

Diminuição transitória dos 
hormônios livres

Aumento de TSH sérico 
(dentro da faixa normal)

Efeito estimulatório 
sobre a tireóide 

materna

Gonadoptrofina 
coriônica (hCG)  

elevada

Pico de  hCG ocorre 
no final  do 

primeiro trimestre

Atividade 
tirotrófica da  hCG
estímulo transitório 

da tireóide

Modificação no 
metabolismo 
periférico dos 

hormônios pela 
passagem placentária 

e  deiodinação 
MID–I: sem alteração
MID-II: produção de  

T3 local
MID-III: aumento do          

turnover do 
T4 materno




