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O hipotireoidismo congênito (HC) 
é um dos distúrbios endócrinos 
congênitos mais frequentes e sua 
incidência varia de 1:2.000 a 1:4.000 
crianças nascidas vivas em países 
com suficiência iódica. No Brasil, a 
prevalência de HC varia de 1:2.595 
a 1:4.795.1

A prevalência de HC também varia 
entre os grupos étnicos e entre os 
sexos, sendo consideravelmente mais 
prevalente nos hispânicos (1:2.700) 
e nos negros americanos (1:10.000) 
e duas vezes mais prevalente em 
mulheres que em homens. Crianças 
com Síndrome de Down têm um 
risco 35 vezes maior de apresentar 
HC que a população em geral.1,2

Na ausência de diagnóstico precoce e 
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tratamento adequado, a maioria das crianças desenvolve vários 
graus de deficiências neurológicas, motoras e de crescimento, 
incluindo o retardo mental irreversível.1

Por este motivo, a triagem neonatal, conhecida como teste do 
pezinho, é necessária e deve ser realizada após as primeiras 48 
horas de vida e até o 4° dia de nascimento, quando já ocorreu 
a diminuição do pico pós-natal de elevação fisiológica do TSH. 
No Brasil, a triagem neonatal é feita por meio da dosagem de 
TSH em papel-filtro, seguida da dosagem de T4 total (T4T) e/ou 
T4 livre (T4L) no soro, quando necessárias. Essa estratégia é 
considerada eficaz e é adotada também em outros países.1 
Os testes de triagem neonatal para HC não são diagnósticos. 
A triagem considera os valores de TSH de 5 ug/mL como normal 
e entre 6 e 10 ug/mL como limítrofe, quando o recém-nascido 
(RN) deve ser convocado para um novo teste do pezinho.  Os re-
sultados alterados, com valor igual ou acima de 10 ug/mL, devem 
ser confirmados por métodos quantitativos para as dosagens de 
concentração de TSH e T4T ou T4L. A maioria dos testes confir-
matórios deve ocorrer por volta da primeira à segunda semana de 
vida do RN. Valores de TSH acima de 10 ug/mL e de T4L ou T4T 
baixos confirmam o diagnóstico de hipotireoidismo primário, e o 
tratamento deverá ser iniciado para evitar o retardo mental.1 
A triagem neonatal, que é recomendada para os RN a ter-
mo, não é eficaz para os prematuros ou gravemente enfermos 
porque, nessas condições, a elevação do TSH pode ser mais tar-
dia, correndo-se o risco de perder casos de HC quando apenas 
uma amostra é coletada entre o terceiro e quinto dia de vida. 
Portanto, nessas condições, recomenda-se coletar uma nova 
amostra na alta hospitalar ou com um mês de vida, prevalecendo o 
que ocorrer primeiro.1  
A dificuldade no diagnóstico do RN é recorrente,  pois a maio-
ria das crianças com HC (mais de 95%) apresenta pouca ou 
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nenhuma manifestação clínica da doença ao nascimento. 
Isso ocorre porque o T4 materno passa a barreira placentária. 
Como o hormônio tireoidiano (HT) tem meia-vida de seis dias, 
por volta de 3 a 4 semanas de vida do RN, o hormônio materno 
será metabolizado e excretado.1

CONDUTA

Após o diagnóstico, é necessário verificar a etiologia do HC por 
meio dos seguintes exames:
Ultrassonografia cervical: principal exame inicial. Quando 
é localizada a tireoide, a agenesia ou ectopia são descartadas. 
Entretanto, a ultrassonografia é menos sensível que a cintilogra-
fia tireoidiana para a detecção da glândula ectópica, apesar de a 
ultrassonografia com Doppler poder identificar 90% das glându-
las ectópicas.1 

Mapeamento com 99mTc: indicado quando a ultrassonografia 
não detecta a glândula ectópica.1

Dosagem de tireoglobulina: utilizada em situações específi-
cas, podendo-se associar o nível de tireoglobulina e a ultrassono-
grafia para distinguir entre atireose e ectopia glandular.1

Dosagem de anticorpos antitireoidanos (anticorpo anti-
peroxidase – TPO e anticorpo bloqueador do receptor de 
TSH – TRAb): útil para justificar a presença de TSH elevado 
em filhos de mães com tireoidite de Hashimoto (hipotireoidis-
mo transitório), assim como em filhos de mães com Doença de 
Graves.1

Um dos primeiros sinais observados é a icterícia neonatal prolon-
gada. À medida que o tempo passa, a criança sem diagnóstico 
começa a apresentar  letargia, com movimentos lentos, choro 
rouco, engasgos frequentes, constipação, macroglossia, hérnia 
umbilical, fontanela ampla, hipotonia, pele seca, cabelos raros e 
adquire a fácies típica, com nariz em sela.1
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Em neonatos brasileiros, o HC associou-se à hérnia umbilical 
(48,5%), base nasal alargada (46,6%) e icterícia prolongada 
por mais de sete dias (44,4%). Em 20% dos casos, não tinham 
nenhuma manifestação clínica.4 

TRATAMENTO

O tratamento inicia-se com 10 a 15 ug/kg de levotiroxina, com o 
objetivo de manter o T4L na metade superior da normalidade e 
as concentrações do TSH sérico dentro da faixa da normalidade 
durante os três primeiros anos de vida,  garantindo um melhor 
prognóstico intelectual e neurológico.5

Crianças que não tenham a etiologia definida deverão ser rea-
valiadas após os 3 anos de idade, fase em que se deve retirar a 
levotiroxina temporariamente e fazer a dosagem de T4L e TSH.1

A literatura evidencia que crianças com HC apresentam risco 
adicional de malformações (10% vs. 3% nas crianças normais), 
afetando principalmente o coração (quatro vezes mais), mas 
também os rins, o trato urinário e os sistemas gastrointestinal 
e esquelético.1

CAUSAS

As causas mais frequentes de HC permanente resultam de de-
feitos na formação glandular durante a embriogênese, denomi-
nadas disgenesias tireoidianas (DT), que representam 80-85% 
dos casos.6 Outras etiologias de HC permanente são os defei-
tos na produção hormonal, denominados de disormonogênese, 
que representam cerca de 15% dos casos. São defeitos autos-
sômicos recessivos e incluem mutações em genes que codificam 
o transportador de iodo-sódio (NIS) (gene SLC5A5), a tireope-
roxidase (TPO), a geração de peróxido de hidrogênio (DUOX2 e 
DUOXA2), a tireoglobulina (Tg) e a iodotirosina deiodinase.7 Causas 
incomuns de HC incluem defeitos no transporte de HT, como 
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mutações no gene transportador de monocarboxilase 8 (MCT 8)8, 
a resistência à ação do HT (síndrome da resistência ao hormônio 
tireoidiano)9, a resistência ao TSH10 e o hipotireoidismo central11,12.
O hipotireoidismo congênito por disgenesia tireoidiana (HCDT) re-
sulta da falência das células precursoras da tireoide em migrar da 
sua origem no arco faríngeo até a região anterior cervical. Isso 
resulta na tireoide ectópica (lingual ou sublingual) ou na com-
pleta ausência da tireoide (atireose ou agenesia tireoidiana).13 
Em aproximadamente 50-60% dos casos de DT, a tireoide é 
ectópica e geralmente está localizada na região sublingual. Hipo-
plasia da glândula tópica tem sido reportada em 5% dos casos e 
agenesia/atireose, em 20-30% dos casos de DT.14 Embora a DT 
geralmente ocorra de forma esporádica, fatores genéticos têm 
sido descritos em aproximadamente 5% dos casos (mutações nos 
genes TSHR, PAX8, NKX2.1, NKX2.5 e FOXE1).14 
Estudos anteriores mostraram que fatores de transcrição como 
NKX2.1, FOXE1, PAX8 e NKX2.5 desempenham um papel im-
portante no desenvolvimento tireoidiano.14 O NKX2.1 é neces-
sário para a sobrevivência das células precursoras da tireoide 
e é expresso em todos os estágios de desenvolvimento da ti-
reoide.14 O FOXE1 influencia a migração das células folicula-
res tireoidianas precursoras. O PAX8 é necessário tanto para 
o desenvolvimento folicular tireoidiano como para a síntese de 
seus hormônios.14 NKX2.5 é outro membro da família Nkx2 e é 
essencial na fase inicial da morfogênese cardíaca. Além disso, é 
expresso exclusivamente na tireoide primordial e é necessário 
para seu desenvolvimento.14,15 Consequentemente, defeitos ge-
néticos em qualquer um desses fatores transcricionais podem 
levar à DT. 14

A tabela a seguir mostra os genes associados direta ou indireta-
mente à disgenesia tireoidiana (DT) ou hipotireoidismo congê-
nito (HC) sindrômico em humanos.14
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Gene Fenótipo tireoidiano 
principal Fenótipo associado

FOXE1 atireose fenda palatina, atresia de 
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coreoatetose

NKX2-5 tireoide in situ com 
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malformações cardíacas 
congênitas

PAX8 hipoplasia (ortotópica) agenesia renal unilateral 

SALL1 tireoide in situ com 
hipotireoidismo primário

síndrome de Townes-
Brocks

TBX1 Tireoide in situ com 
hipotireoidismo primário

síndrome de Di George 
com malformações 
cardíacas congênitas
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