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A infertilidade é definida pela não 
ocorrência de gestação após 12 me-
ses de atividades sexuais regulares 
e sem métodos contraceptivos.1 Ela 
pode ter origem em causas relacio-
nadas à mulher, em cerca de 35% 
dos casos, mas pode também ser 
causada por uma desordem mascu-
lina, em 30% dos casos, ou ainda 
ter causas oriundas de ambos os 
parceiros em 20% dos casos.1

As causas femininas mais comuns 
são a endometriose, as desordens 
tubárias e também as disfunções 
ovarianas e da ovulação. Na inves-
tigação de disfunções ovulatórias, o 
hipotireoidismo deve ser aventado 
como uma de suas causas.2

9Este material é parte integrante do material
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O histórico de infertilidade é também um dos critérios para 
o rastreamento de disfunções tireoidianas na gestação 
(Quadro 1),1 e a frequência de hipotireoidismo em mulhe-
res inférteis pode variar de 0,7-43% (Tabela 1).2

O hipotireoidismo cursa comumente com desordens mens-
truais, as quais são três vezes mais frequentes do que nas 
mulheres eutireoidianas.2 Os baixos níveis de hormônios 
tireoidianos levam ao aumento na produção de TSH e TRH 
e estímulo dos tireotrofos hipofisários. Esse estímulo hipofi-
sário pode, por conseguinte, levar a um aumento na libera-
ção de prolactina pelos lactotrofos, o que gera uma redução 
da resposta das gonadotropinas ao GnRH.3,4

De acordo com orientações e guidelines tanto de sociedades 
científicas da tireoidologia (American Thyroid Association – ATA)1 
quanto da obstetrícia (International Federation of Gynecology 

Quadro 1. Indicação de rastreamento de disfunções tireoidianas 
na gestação de acordo com a ATA (2017).1

História de doenças tireoidianas ou anticorpos antitireoidianos circu-
lantes
Sinais ou sintomas compatíveis com hipo ou hipertireoidismo
Bócio visível ou palpável
História de radiação ou cirurgia de cabeça e pescoço
Idade maior ou igual a 30 anos de idade
Diabetes mellitus tipo 1 ou qualquer outra doença autoimune
2 gestações prévias
História de perda fetal, parto prematuro ou infertilidade
História familiar de doença tireoidiana ou autoimune
Obesidade
Uso de amiodarona, lítio, contrastes iodados ou medicações contendo 
iodo
Residência em região sabidamente insuficiente em iodo*

* No Rio de Janeiro, não se demonstrou insuficiência iódica em um grupo de gestantes saudáveis com menos de 
35 anos de idade.5 Em São Paulo, dados reforçam possível insuficiência iódica entre gestantes.6,7 Os dados nacio-
nais não são suficientes para se estabelecer a suficiência ou não de iodo entre gestantes globalmente no Brasil.8
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and Obstetrics - FIGO),9 há um consenso de que mulheres 
com infertilidade devem ser investigadas com dosagem de 
TSH e que, frente ao hipotireoidismo franco, deve-se iniciar o 
tratamento com levotiroxina antes mesmo da concepção.
Um ponto em que existe ainda alguma divergência refere-se 
ao tratamento do hipotireoidismo subclínico (HSC) na abor-
dagem de mulheres inférteis. O HSC, definido pela elevação 
isolada do TSH com T4 livre normal, é comum, especialmen-
te entre mulheres na faixa etária em que pretendem engra-
vidar,9 podendo chegar a valores próximos a 4-8%.10

Os dados são insuficientes para afirmar que o tratamento 
com levotiroxina em mulheres que pretendem engravidar na-
turalmente, tenham HSC e não tenham anticorpos antitireoi-
dianos melhore a fertilidade. Porém, de acordo com a ATA, esse 

Tabela 1. Prevalência de HSC em mulheres inférteis. 

Autor Prevalência 
em pacientes

Prevalência 
em controles Definição de HSC

Bohnet et al. 11% (20/185) Não avaliada
> 3mUI/L ou > 
15 mUI/L 
(após estímulo)

Gerhard et al. 43% (80/185) Não avaliada > 20 mUI/L 
(após estímulo)

Shalev et al. 0,7% (3/444) Não avaliada > 4,5 mUI/L
Grassi et al 4,6% (6/129) Não avaliada > 4,5 mUI/L
Arojoki et al. 1,3% (4/299) 2-3% > 5,5 mUI/L
Poppe et al. 0,9% (4/438) < 1% > 4,2 mUI/L

Raber et al 34% (96/283) Não avaliada
> 4,0 mUI/L ou > 
15 mUI/L 
(após estímulo)

Abalovich et al. 13,9% (34/244) 3,9% (6/155)
> 4,22 mUI/L ou 
> 26,6 mUI/L 
(após estímulo)

Adaptada de Krassas, Poppe, Glinoer, 2010.2
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tratamento pode prevenir a evolução para o hipotireoidismo e 
suas complicações ao longo da gestação, além de apresentar 
riscos mínimos quando em doses baixas.1 Em contrapartida, a 
ATA recomenda que mulheres candidatas à fertilização in vitro 
(FIV) ou inseminação e que tenham HSC sejam tratadas para 
manter um TSH < 2,5 mUI/mL.1

O que se tem demonstrado é que não necessariamente ocor-
re um aumento no sucesso da FIV ou inseminação, não ha-
vendo, portanto, maior número de gestações, mas sim uma 
redução dos desfechos desfavoráveis ao longo da gravidez 
nas gestações decorrentes desses procedimentos. Paralela-
mente, um estudo demonstrou que a presença de autoimu-
nidade tireoidiana não é um fator de sucesso no protocolo de 
hiperestimulação ovariana entre mulheres com baixa reser-
va ovariana (níveis de Fator anti-mulleriano < 1,32 ng/mL), 
mas foi determinante de pior resposta naquelas com boa 
reserva ovariana.11

Sabe-se que, na gestação, ocorre um aumento de demanda 
da função tireoidiana e que, para que o funcionamento da 
tireoide mantenha-se normal, é necessário que a glândula 
esteja saudável, no caso, sem tireoidite de Hashimoto e re-
cebendo as quantidades mínimas necessárias de iodo para 
a síntese hormonal.1 Diversos mecanismos contribuem para 
esse aumento de demanda (Quadro 2), e muitos ocorrem 
precocemente durante a hiperestimulação ovariana.1

Além disso, sabe-se que a hiperestimulação ovariana pode 
influenciar os níveis séricos de TSH, razão pela qual é ne-
cessário dosar o TSH antes, bem como uma e duas sema-
nas depois, do procedimento de hiperestimulação. Nesse 
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Quadro 2. Fatores que contribuem para maior demanda da fun-
ção tireoidiana na gestação.
Aumento do clearence renal de iodo.
Aumento da síntese e meia-vida da TBG*, com aumento das frações 
totais e redução das frações livres dos hormônios tireoidianos.
Elevação da HCG**, com aumento transitório do T4L e redução do 
TSH no início da gestação, gerando hipertireoidismo gestacional 
transitório.
Aumento da 5-desiodase tipo III placentária, com aumento da 
degradação de hormônios tireoidianos.12

*Globulina ligadora de hormônio tireoidiano ** Gonadotrofina coriônica humana. Fonte: Alexander et al., 2017.1

processo, caso ocorra um aumento dos níveis de TSH, de-
ve-se prosseguir com as recomendações de tratamento do 
hipotireoidismo naquelas mulheres que engravidarem con-
forme a Tabela 2.1,8,13

HIPOTIREOIDISMO E FERTILIDADE EM HOMENS

Hipotireoidismo é menos comum em homens, porém é uma 
causa de infertilidade e disfunção sexual.2 A espermatogêne-
se também tem sido estudada, conforme dados do Quadro 3.2

No hipotireoidismo ocorre uma redução da globulina ligadora 
de esteroides sexuais (SHBG), portanto, da concentração total 
de testosterona total. Fora isso, há uma redução de testostero-
na livre em cerca de 60% dos pacientes com hipotireoidismo.2

Assim como nas mulheres, pelo estímulo hipofisário, pode 
haver hiperprolactinemia também nos homens, com a 
consequente redução da resposta do LH e FSH ao GnRH.2 
Em resumo, o hipotireoidismo é um diagnóstico que pode estar  
associado à infertilidade masculina e não somente à feminina.
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Tabela 2. Recomendações para o tratamento do hipotireoidismo 
durante a gestação de acordo com o guideline da ATA, 2017.1

Positividade para 
ATPO#

Níveis de TSH e 
T4L Recomendação

ATPO+ TSH > VRG* e T4L 
normal

Tratar (nível de 
recomendação FORTE)

ATPO- TSH > VRG* e T4L 
normal

Tratar (nível de 
recomendação FRACA)

ATPO- TSH > 2,5 mUI/L e 
T4L normal NÃO TRATAR

ATPO+ ou ATPO- TSH > 10,0 mUI/L Tratar (nível de 
recomendação FORTE)

TSH > VRG e T4L 
baixo

Tratar (nível de 
recomendação FORTE)

# Pacientes com ATPO negativo podem ter autoimunidade detectada apenas pela dosagem de anticorpos an-
titireoglobulina ou por padrão ultrassonográfico característico. * Valor de referência específico da gestação. 
O ideal é saber qual o VGR da região, porém, na ausência de dados locais, pode-se reduzir em 0,5 mUI/L do 
valor do limite superior que seria atribuído a uma mulher não gestante conforme o kit utilizado.14

Fonte: Alexander et al., 2017. 

Quadro 3. Estudos de avaliação da espermatogênese no 
hipotireoidismo.

Autor Número de 
pacientes Achados

Griboff et al. 5 Contagem normal 
(com redução da mobilidade)

De la Balze et al. 6 Histologia anormal na biópsia 
testicular de todos

Wortsman et al. 8 Atrofia testicular 
(7/8 pacientes)

Corralez Hernandez 
et al. 10 Sem anormalidades

Jaya Kumar et al. 8 Sem dados

Krassas et al. 25 Alterações significativas 
da morfologia

Fonte: Krassas, Poppe, Glinoer, 2010.2
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