
See discussions, stats, and author profiles for this publication at: https://www.researchgate.net/publication/235935967

Tireoide e Gravidez

Chapter  in  Arquivos Brasileiros de Endocrinologia e Metabologia · January 2011

DOI: 10.1590/S0004-27302008000700004

CITATIONS

2
READS

10,737

1 author:

Some of the authors of this publication are also working on these related projects:

Prevention and Health Promotion View project

Guidelines on Treatment of Cardiovascular Disease in Patients with Diabetes View project

Marcello Casaccia Bertoluci

Universidade Federal do Rio Grande do Sul

127 PUBLICATIONS   1,786 CITATIONS   

SEE PROFILE

All content following this page was uploaded by Marcello Casaccia Bertoluci on 27 May 2014.

The user has requested enhancement of the downloaded file.

https://www.researchgate.net/publication/235935967_Tireoide_e_Gravidez?enrichId=rgreq-de5bf7e1f9c425b6525f164ecd621529-XXX&enrichSource=Y292ZXJQYWdlOzIzNTkzNTk2NztBUzoxMDE0MzU3MDY0NDU4MzNAMTQwMTE5NTU2NTYyMA%3D%3D&el=1_x_2&_esc=publicationCoverPdf
https://www.researchgate.net/publication/235935967_Tireoide_e_Gravidez?enrichId=rgreq-de5bf7e1f9c425b6525f164ecd621529-XXX&enrichSource=Y292ZXJQYWdlOzIzNTkzNTk2NztBUzoxMDE0MzU3MDY0NDU4MzNAMTQwMTE5NTU2NTYyMA%3D%3D&el=1_x_3&_esc=publicationCoverPdf
https://www.researchgate.net/project/Prevention-and-Health-Promotion?enrichId=rgreq-de5bf7e1f9c425b6525f164ecd621529-XXX&enrichSource=Y292ZXJQYWdlOzIzNTkzNTk2NztBUzoxMDE0MzU3MDY0NDU4MzNAMTQwMTE5NTU2NTYyMA%3D%3D&el=1_x_9&_esc=publicationCoverPdf
https://www.researchgate.net/project/Guidelines-on-Treatment-of-Cardiovascular-Disease-in-Patients-with-Diabetes?enrichId=rgreq-de5bf7e1f9c425b6525f164ecd621529-XXX&enrichSource=Y292ZXJQYWdlOzIzNTkzNTk2NztBUzoxMDE0MzU3MDY0NDU4MzNAMTQwMTE5NTU2NTYyMA%3D%3D&el=1_x_9&_esc=publicationCoverPdf
https://www.researchgate.net/?enrichId=rgreq-de5bf7e1f9c425b6525f164ecd621529-XXX&enrichSource=Y292ZXJQYWdlOzIzNTkzNTk2NztBUzoxMDE0MzU3MDY0NDU4MzNAMTQwMTE5NTU2NTYyMA%3D%3D&el=1_x_1&_esc=publicationCoverPdf
https://www.researchgate.net/profile/Marcello-Bertoluci?enrichId=rgreq-de5bf7e1f9c425b6525f164ecd621529-XXX&enrichSource=Y292ZXJQYWdlOzIzNTkzNTk2NztBUzoxMDE0MzU3MDY0NDU4MzNAMTQwMTE5NTU2NTYyMA%3D%3D&el=1_x_4&_esc=publicationCoverPdf
https://www.researchgate.net/profile/Marcello-Bertoluci?enrichId=rgreq-de5bf7e1f9c425b6525f164ecd621529-XXX&enrichSource=Y292ZXJQYWdlOzIzNTkzNTk2NztBUzoxMDE0MzU3MDY0NDU4MzNAMTQwMTE5NTU2NTYyMA%3D%3D&el=1_x_5&_esc=publicationCoverPdf
https://www.researchgate.net/institution/Universidade_Federal_do_Rio_Grande_do_Sul?enrichId=rgreq-de5bf7e1f9c425b6525f164ecd621529-XXX&enrichSource=Y292ZXJQYWdlOzIzNTkzNTk2NztBUzoxMDE0MzU3MDY0NDU4MzNAMTQwMTE5NTU2NTYyMA%3D%3D&el=1_x_6&_esc=publicationCoverPdf
https://www.researchgate.net/profile/Marcello-Bertoluci?enrichId=rgreq-de5bf7e1f9c425b6525f164ecd621529-XXX&enrichSource=Y292ZXJQYWdlOzIzNTkzNTk2NztBUzoxMDE0MzU3MDY0NDU4MzNAMTQwMTE5NTU2NTYyMA%3D%3D&el=1_x_7&_esc=publicationCoverPdf
https://www.researchgate.net/profile/Marcello-Bertoluci?enrichId=rgreq-de5bf7e1f9c425b6525f164ecd621529-XXX&enrichSource=Y292ZXJQYWdlOzIzNTkzNTk2NztBUzoxMDE0MzU3MDY0NDU4MzNAMTQwMTE5NTU2NTYyMA%3D%3D&el=1_x_10&_esc=publicationCoverPdf


Tireóide e gravidez 

 

Marcello Casaccia Bertoluci 

 

 

 

As doenças da tireóide estão associadas a significativa morbidade para a mãe e feto quando não detectadas e 

tratadas de forma adequada durante a gestação. Nos últimos 15 anos, houve uma rápida expansão do conhecimento 

nesta área. Estes avanços dizem respeito ao manejo ideal do hipotireoidismo, ao impacto da deficiência de iodo na mãe 

e no feto, da compreensão dos efeitos adversos do hipotireoidismo sub-clínico materno no desenvolvimento cognitivo 

das crianças, da custo-efetividade do rastreamento universal, da síndrome de tireoidite pós-parto, da alta incidência de 

abortamentos relacionados com auto-imunidade na paciente eutireoideana, entre outros. Devido à rapidez dos avanços, 

muitos temas ainda são controversos, mas pela sua importâncias merecem destaque nesta edição.  No presente 

capítulo procuramos abordar os principais tópicos necessários para o manejo clínico das disfunções tireoideanas na 

gestação. Uma breve revisão da fisiologia da tireóide e suas modificações na gestação, entretanto, é essencial para a 

compreensão deste tema. 

. 

Alterações Fisiológicas no Metabolismo da Tireóide durante a Gestação 
 

Aspectos maternos: 

No inicio da gestação ocorre um aumento significativo da demanda de iodo pela mãe devido à maior filtração 

glomerular e maior transferência de iodeto para o feto. Com isso, as concentrações de iodeto materno tendem a cair, 

enquanto a tireóide tende a aumentar compensatoriamente de volume para manter a produção do hormônio tireoideano. 

Normalmente, as necessidades de iodeto na gestante são de 250ug ao dia. Em áreas geográficas onde o iodo é 

suficiente, este mecanismo ocorre sem problemas, porém nas áreas de deficiência de iodo, surge bócio e 

hipotireoidismo tanto na mãe como no feto. 

A tiroxina (T4) e a tri-iodotironina (T3) são os hormônios ativos produzidos pela tireóide, formado à base de iodo, 

através do acoplamento de moléculas de mono e di-iodo tirosina.  O T4 é parcialmente convertido em T3 pela ação das 

deiodinases, na tireóide e na placenta. Somente 0,02 a 0,03% do hormônio tireoideano circulante materno está presente 

na forma livre e biologicamente ativa. O restante circula inerte no plasma ligados à proteína de ligação da tiroxina (TBG), 

à transtirretina (TTR) e à albumina. Até a 14ª semana de gestação, a concentração sérica da TBG aumenta 

progressivamente, mediada pela ação do  estrogênio, levando a um aumento das concentrações de T4 e de T3 totais, 

as quais se estabilizam após a 14
a
  semana.  

O sistema de retro-alimentação (feed-back) negativo entre o hipotálamo, a hipófise e a tireóide funciona 

normalmente na gestante. O hormônio tireotrófico (TSH) estimula a tireóide materna a produzir T4 e T3 enquanto sua 

síntese é inibida na hipófise com o aumento das concentrações de T4 e T3. Entre a 8ª e a 14ª semana ocorre um 

aumento dos níveis séricos de beta-hCG (gonadotrofina coriônica), o qual, por ser uma molécula semelhante ao TSH, 

também é capaz de estimular a produção de T4 e T3 pela tireóide materna. O T4 livre então sobe ligeiramente, 

promovendo uma redução fisiológica dos níveis séricos de TSH. Ambos voltam aos valores basais após a 20ª semana, 

quando o pico do beta-hCG se atenua (Figura.1).  

 

TSH           

T4 livre

10                   20                   30                 40

Semanas de Gestação 
 

    Figura 1. Fisiologia normal da tireóide durante a gestação. 
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Aspectos fetais: 

 

A tireóide fetal começa a produzir hormônio tireoideano a partir da 12ª semana de gestação. Portanto, no 

primeiro trimestre, é a placenta quem garante o hormônio tireoideano necessário ao feto, atuando como uma interface 

entre o sistema materno-fetal, ora interpondo-se como barreira para a passagem de quantidades excessivas do T4 e T3 

maternos, ora aumentando a conversão de T4 a T3, para garantir o aporte de T3 materno ao líquido amniótico. A 

regulação desse sistema ocorre por meio das enzimas deiodinases II e III existentes na placenta que atuam de forma 

integrada, aumentando ou reduzindo a oferta de T4 e T3 ao feto, de acordo com a demanda. Desta forma, o aporte de 

T4 e T3 pela mãe, crucial para o desenvolvimento do tubo neural do feto nas primeiras 12 semanas de gestação, está 

garantido. 

  

Níveis Normais de TSH e T4 na Gestante 

 

O TSH é a principal referência laboratorial no diagnóstico das doenças da tireóide durante a gestação. Devido à 

fisiologia da gestação, o intervalo de normalidade se modifica a cada trimestre. Com o objetivo de definir a normalidade 

durante a gestação, Panesar et al estudaram 343 gestantes chinesas normais, com 5 e 41 semanas de gestação e 63 

mulheres não-grávidas através de medidas de TSH, as quais foram divididas em percentis. Considerando normais os 

valores entre os percentis 2,5 e 97,5, os autores observaram que o intervalo normal de TSH no primeiro trimestre é 0,03 

a 2,3mIU/l; no segundo trimestre 0,03 a 3,1mUI/l e no terceiro trimestre 0,13 a 3,5mUI/l (figura 2).  

 

 
Figura 2. Níveis normais de TSH durante a gestação         

 

 
 
DOENÇAS DA TIREÓIDE NA GESTAÇÃO 

 
HIPOTIREOIDISMO 

 
O hipotireoidismo está associado à significativa morbidade para mãe e feto, sendo potencialmente reversível 

com o tratamento. O hipotireoidismo clínico ocorre em 0,3 a 0,5% das gestações e se caracteriza por um aumento do 

TSH com redução do T4 livre, condição claramente associada a maior risco para hipertensão gestacional, descolamento 

prematuro de placenta, abortamento, hemorragia pós-parto, baixo peso neonatal e distúrbios neuro-cognitivos no feto. A 

causa mais comum de hipotireoidismo na gestação é a tireoidite crônica auto-imune (tireoidite de Hashimoto). Outras 

causas incluem terapia prévia com radioiodo e a tireoidectomia. O hipotireoidismo hipofisiário causado por hipofisite 

linfocítica é raro durante a gestação. A causa mundial mais importante de hipotireoidismo, entretanto, é a deficiência de 

iodo que atinge cerca de 1,2 bilhão de pessoas em áreas endêmicas.  

 

Manifestações clínicas  

Os sinais e sintomas do hipotireoidismo na gestação são inespecíficos e podem passar despercebidos. 

Particular atenção deve ser dado já na primeira consulta atentando para as condições de alto risco como história prévia 

de tireopatia, tratamento prévio com radioiodo, cirurgia prévia na tireóide e história familiar de tireopatia. Os sintomas 

mais importantes de hipotireoidismo são o ganho inexplicado de peso, a sensibilidade excessiva ao frio, pele seca, 

fadiga persistente, mialgias, constipação, sonolência, dificuldades de concentração e memória, e bradipsiquismo. 

Bradicinesia, rouquidão, parestesias, artralgias, edema periorbital e anemia também podem ocorrer. A presença de 



 3 

lentidão na fase de relaxamento do reflexo Aquileu é um bom indicador de hipotireoidismo, quando presente.  Pode 

haver ou não bócio.  Drogas como carbolítio ou amiodarona estão associadas a hipotireoidismo, porém dificilmente são 

usadas na gestação. A anemia geralmente é normocítica por diminuição da eritropoiese, mas pode ser macrocítica por 

deficiência de ácido fólico e vitamina B12. A forma clínica mais grave do hipotireoidismo é o mixedema, com formação 

de edema mucinoso principalmente na região palpebral. O coma mixedematoso é a forma mais grave do 

hipotireoidismo, podendo ser fatal. Formas graves de hipotireoidismo geralmente estão associadas à infertilidade e 

portanto, raramente vistas em gestantes. Entretanto, o hipotireoidismo sub-clinico pode se agravar ao longo da 

gestação.  

 

Diagnóstico 

 

Para o diagnóstico de hipotireoidismo primário, é necessário um TSH elevado associado a níveis baixos de 

tiroxina (T4), assim denominado  hipotireoidismo clínico (HC). Quando o TSH elevado se associa a um T4 normal, 

caracteriza-se hipotireoidismo sub-clínico (HSC). No HC os níveis de TSH são quase sempre superiores a 10mUI/L. A 

determinação dos anticorpos anti-tireoperoxidase (anti-TPO) é necessária para confirmar a etiologia auto-imune. 

Raramente pode haver hipotireoidismo secundário, originado por lesão de hipófise ou hipotálamo, onde os níveis de 

TSH estão inadequadamente normais ou até baixos com o T4 livre baixo. 

         

Tratamento 

 

O tratamento do hipotireoidismo clinico na gestação é mandatório, e considerado nível A de evidência pela 

Endocrine Society. Deve-se usar levotiroxina sódica (L-T4). Em geral há uma necessidade de aumento da reposição de 

L-T4 de 30-50%, por isto, quando diagnosticado antes da gestação, recomenda-se ajustar a dose vigente já na  primeira 

consulta. Quando diagnosticado durante a gestação, deve-se iniciar imediatamente o tratamento com doses de 100 a 

150ug de L-T4 ao dia para hipotireoidismo clinico,  ou doses menores (50-75ug/dia) para hipotireoidismo sub-clínico. A 

levotiroxina deve ser administrada, por via oral em jejum, pela manhã. Segundo a Endocrine Society, deve-se buscar a 

normalização dos testes de função tireoideana o mais rápido possível, com a meta de TSH 0,3 a 2,5mUI/l no primeiro 

trimestre e 0,3 a 3,0mUI/l nos segundo e terceiro trimestres. O TSH e o T4 livre devem ser repetidos a cada 8 semanas. 

A dose de L-T4 geralmente necessita ser reduzida após o parto.  

 

Controvérsias  sobre Hipotireoidismo na Gestação 

 

Hipotireoidismo Sub-clínico e desfechos obstétricos 

  

O hipotireoidismo sub-clínico (HSC) ocorre em 2,3% das gestações. Alguns estudos tem mostrado forte 

associação entre HSC e descolamento prematuro de placenta, parto prematuro e disfunção neuro-cognitiva no feto. 

Além disso, os resultados do tratamento com L-T4 no HSC tem mostrado melhora dos desfechos obstétricos em 

pacientes com HSC.  Estes estudos no entanto são retrospectivos e com limitações metodológicas. Além disso, não há 

estudos avaliando o efeito do tratamento com L-T4 em desfechos neurológicos no feto.  

Em estudo longitudinal, Casey et al. rastrearam 25.756 gestações na 20ª semana, e observaram que gestantes 

com HSC apresentam um risco 3 vezes maior para descolamento prematuro de placenta (RR:3,0 IC95%: 1,1-8,2, 

p=0,026) e 2 vezes maior para parto prematuro na 34ª semana (RR:1,8IC95%: 1,1-2,9, p=0,011). Em outro estudo, este 

retrospectivo, Abalovich comparou a taxa de abortamentos espontâneos em 150 gestações de pacientes com 

hipotireoidismo que foram sub-divididas em 3 grupos de acordo com o estado tireoideano no início da gestação: 

gestantes eutireoidéias (n=99 TSH1,09+/-0,7mUI/L e T4 11,5+/-0,82ug/dl); gestantes com hipotireoidismo clinico (n=16 

TSH 33,4+/-8,82mUI/L e T4 2,44+/-0,70ug/dl e gestantes com hipotireoidismo sub-clínico (n=35 TSH 12,87+/-8,43mUI/L 

e T4 6,93+/-1,88ug/dl). Ao final das gestações, o percentual de abortamentos espontâneos foi maior (60%) nos casos de 

hipotireoidismo clínico, e hipotireoidismo subclínico (71,4%) do que nos com tratamento adequado (0%)(p<0,006). No 

estudo de Leung e cols, foram avaliados desfechos obstétricos em 68 pacientes, 23 com HC e 45 com HSC. Os 

desfechos: hipertensão gestacional, incluindo eclâmpsia, pré-eclâmpsia e hipertensão induzida pela gestação, foram 

significativamente mais comuns em mulheres com HC (22%) e com HSC (15%) do que a população controle (8%). Os 

autores concluíram que a normalização da função tireoideana poderia prevenir hipertensão gestacional e suas 

complicações. Em outro estudo prospectivo aberto, recentemente Hallengren e cols avaliaram 119 gestações em 101 

mulheres com doença tireoidieana (hipo e hipertireoidismo) as quais estavam recebendo tratamento. Destas, 63 

estavam em tratamento para hipotireoidismo com L-T4 e foram sub-divididas em um grupo com tratamento adequado 

(TSH:0,3 a 4mUI/L)(grupo A) e outro com tratamento inadequado (TSH>4,0 mUI/L ou <0,40 mIU/L)(grupo B). A 

incidência de perda fetal foi 6% no grupo A vs 29% no grupo B (P<0,05). Apesar das evidências ainda serem apenas 

moderadas associando HSC e  desfechos obstétricos, considerando que os potenciais benefícios superam os potenciais 

riscos, o tratamento com L-T4 é atualmente recomendado pela Endocrine Society para gestantes com hipotireoidismo 

sub-clínico.  
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Hipotireoidismo sub-clínico e desfechos fetais 

 

Quando a deficiência de hormônio tireoideano ocorre simultaneamente na gestante e no feto (áreas endêmicas 

de deficiências de iodo) o desenvolvimento neuropsicológico da criança é afetado. Contudo, quando o hipotireoidismo 

existe somente na mãe, não está claramente estabelecido o impacto do desenvolvimento fetal, já que mecanismos 

adaptativos da placenta protegem o feto, até certo ponto.  Haddow e colaboradores mediram TSH em soro congelado de 

25.216 mães e puderam localizar retrospectivamente 47 mulheres com TSH acima do percentil 99,7, sem considerar a 

situação de tratamento e 124 mulheres com níveis normais de TSH. O nível médio de TSH no grupo com hipotireoidismo 

era 13,3±0,3 vs. 1,4±0,2 mUI/L no grupo normal  e os níveis de T4 livre foram significativamente menores no grupo com 

hipotireoidismo (T4 livre 0,71±0,1 ug/dl) em relação às mães normais (T4 livre 0,97±0,07 ug/dl). Os autores avaliaram o 

desempenho cognitivo nas crianças aos 7 a 9 anos de idade, filhos das mães com hipotireoidismo no primeiro trimestre 

e compararam aos filhos das mães normais. O desempenho cognitivo nas crianças de mães com hipotireoidismo foi 

significativamente inferior em relação aos filhos de mães normais. Não se sabe, no entanto, se o tratamento com 

levotiroxina seria capaz de reduzir este efeito. Uma limitação importante deste estudo é que, por ser retrospectivo,  os 

autores não puderam diferenciar com clareza os casos de hipotireoidismo clínico potencialmente desenvolvidos após o 

inicio da gestação, fato que limita as conclusões para pacientes com hipotireoidismo sub-clínico. 

Em outro estudo, Pop et al. demonstraram que concentrações séricas maternas de T4 livre na 12ª semana 

correlacionam-se diretamente com escores de psico-motricidade em crianças com 10 meses de idade. Neste estudo, o 

índice de desenvolvimento psicomotor foi significativamente superior em crianças de mães com T4 livre normal 

comparado ao de mães com T4 livre abaixo do percentil 10.  O estudo conclui que o T4 livre materno baixo, no primeiro 

trimestre da gestação, é um fator de risco importante para o comprometimento do desenvolvimento psicomotor da 

criança. 

Ambos estudos indicam um potencial efeito adverso do hipotireoidismo sub-clínico  no sistema neuro-cognitivo 

do feto, porém questões metodológicas limitam as conclusões. Estudos prospectivos randomizados ainda são 

necessários para se confirmar esta questão. 

  

Doença tireoideana Auto-Imune e risco de abortamento 

 

A presença de títulos elevados de anticorpos anti-tireoperoxidase (anti-TPO) no início da gestação, está 

fortemente associado a risco de abortamento espontâneo, embora uma relação causa-efeito ainda não tenha sido 

claramente estabelecida. Em uma meta-análise de 8 estudos caso-controle e 10 estudos longitudinais,  desde 1990, 

Prummel  e cols observaram associação entre freqüência de abortamento e  presença de anticorpos anti-tireoideanos 

com OR: 2,2 ( IC 95:2,20-3,40) para os estudos de casos e OR 2,30 (IC95% (1,80-2,95) para os estudos longitudinais 

respectivamente (tabela 1).  

 

 

Tabela 1. Meta-análise de estudos prospectivos com taxas de abortamento em mulheres com anticorpo    

               anti-tireoideano. 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

* Odds-Ratio (OR) ou Razão de Chances              ** Intervalo de Confiança 

Anticorpos 

positivos 

Anticorpos 

negativos 

OR* IC** 95% Referência 

17,0% 

13,3% 

22,0% 

62,0% 

32% 

10% 

40% 

33% 

42% 

53% 

8,4% 

3,3% 

5,0% 

14,0% 

16% 

5% 

5% 

19% 

39% 

23% 

2,23 

4,48 

5,63 

10,0 

2,44 

2,01 

5,17 

2,13 

1,12 

3,77 

1,19-4,20 

1,70-11,81 

1,82-17,1 

2,20-46,7 

1,42-4,20 

1,06-3,80 

2,72-26,54 

0,51-8,87 

0,44-2,84 

1,34-10,63 

Stagnaro-Green et al. 

Glinoer et al 

Lejeune et al 

Pratt et al 

Singh et al 

IIjima et al 

Kim et al 

Muller  et al. 

Rushworth et al, 

Poppe et al 

23% 11% 2,30 1,80-2,95 Total 
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Segundo os autores, esta associação poderia ser explicada por três fatores: 1) um aumento do estado 

imunológico da mãe em relação ao feto, sendo o anticorpo anti-tireoideano apenas um marcador, 2) maior idade nas 

mulheres com anticorpos positivos nos estudos avaliados ou 3) maior presença de hipotireoidismo sub-clínico associado 

a anticorpos positivos.  

Embora não haja atualmente recomendação pela Endocrine Society para tratamento de gestantes eutireoidéias 

com anti-TPO positivo, é possível que o tratamento com L-T4 possa reduzir a incidência de abortamentos e parto 

prematuro. Em um estudo longitudinal recente de Negro et al rastrearam  984 mulheres para positividade de Anti-TPO, 

onde 115 gestantes anti-TPO positivas foram divididas em um grupo  anti-TPO positivo tratado  com levotiroxina (n=57), 

e outro anti-TPO positivo sem tratamento (n=58). Um grupo controle com 869 gestantes anti-TPO negativas sem 

tratamento foi usado como controle. A taxa de abortamento espontâneo entre os grupos anti-TPO positivos tratado e o 

grupo TPO negativo (controle) foi semelhante (3,5% e 2,4%, respectivamente) porém, no grupo anti-TPO positivo não-

tratado, foi significativamente maior (13,8%) (p<0,05). O risco relativo entre os grupos TPO positivo e TPO negativo foi 

de RR 4,95 IC95% 2,59-9,48, p<0,01). Similarmente, as taxas de parto prematuro foram maiores no grupo TPO positivo 

não-tratado (22,4%) comparados ao grupo TPO positivo tratado (7%) e grupo controle TPO negativo (8,2%) p<0,05).  

Para a Endocrine Society, gestantes com com títulos anti-TPO elevado, eutireoidéias, estão em risco de 

desenvolvimento de hipotireoidismo durante a gestação e devem ficar monitoradas, repetindo-se o TSH periodicamente 

e somente devem ser tratadas em caso de surgimento de hipotireoidismo. 

 

Rastreamento em Casos de Alto-risco vs. Rastreamento Universal  
 
Entre as controvérsias mais acirradas envolvendo doenças da tireóide e gestação está o questionamento sobre 

a necessidade ou não de se realizar rastreamento universal.  As maiores sociedades tem considerado este assunto e 
tem posição antagônica. A American College of Obstetrics and Gynecology (ACOG) não recomenda  rastreamento por 
falta de estudos provando seu benefício. Por outro lado, a American Association of Clinical Endocrinologists (AACE) 
recomenda dosar TSH em todas as gestantes no primeiro trimestre.  A Endocrine Society coloca-se em uma posição 
intermediária recomendando rastreamento apenas para casos de alto-risco, sustentando não haver estudos adequados 
para embasar o rastreamento universal. O rastreamento é realizado na primeira visita ao obstetra ou no diagnóstico de 
gestação através do TSH. 

Um ponto importante na discussão é o levantado pelo estudo de Vaidya e cols, os quais observaram que o 
sistema de rastreamento em casos de risco não identifica cerca de 30% de pacientes com hipotireoidismo clínico e sub-
clínico. Além disto, Dosiou e cols, demonstraram que rastrear universalmente gestantes no primeiro trimestre pode ser 
custo-efetivo se forem considerados o potenciais efeitos neuro-cognitivos do hipotireoidismo sub-clínico no feto. Neste 
estudo, tanto a estratégia de rastreamento com TSH como com AntiTPO se mostraram eficientes. Estes argumentos tem 
pesado a favor do rastreamento universal. Novas informações, contudo, estarão disponíveis quando o ensaio clinico 
randomizado discutido por Lazarus 2005 (Controlled Antenatal Thyroid Screening -CATS) estiver completo. 

 

         
Tabela 2     

 

 

 

 

 

 

 

 

Gestantes em Alto Risco para Disfunção Tireoideana 

História de hipo ou hipertireoidismo, tireoidite pós parto ou tireoidectomia prévia. 

História familiar de doença tireoideana. 

Presença de bócio 

Presença de anticorpos tireoideanos 

Sintomas sugestivos de disfunção tireoideana, incluindo anemia, hipercolesterolemia e hiponatremia 

Diabetes tipo 1 

Outras doenças auto-imunes 

História de infertilidade 

História de irradiação prévia de cabeça e pescoço  

História de abortamento ou parto prematuro 
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Hipertireoidismo na Gestação 

 
O Hipertireoidismo é uma condição menos freqüente do que o hipotireoidismo, atingindo 0,1 a 0,4% das 

gestações, cuja etiologia mais comum é a doença de Graves, responsável por 85% dos casos. O adenoma tóxico, o 
bócio multinodular tóxico e as tireoidites compreendem a maior parte do restante, enquanto a tireotoxicose gestacional 
transitória clinicamentre significativa, a tireotoxicose factícia e a mola hidatidiforme são condições incomuns.  

 O risco de complicações para mãe e feto está diretamente relacionado à duração e ao controle do 

hipertireoidismo materno. Em pacientes não controladas, há um aumento de risco para parto prematuro, pré-eclâmpsia, 

insuficiência cardíaca e tempestade tireotóxica. Múltiplos estudos retrospectivos tem mostrado maior incidência de 

complicações como retardo de crescimento intra-uterino, baixo peso neonatal e perda fetal em gestações quando o 

hipertireoidismo não é controlado, comparativamente a casos bem tratados. Por outro lado, como uma grande proporção 

de casos de hipertireoidismo é mediada por anticorpos que cruzam a barreira placentária, existe um risco real de que o 

anticorpo anti-receptor TSH (TRAb) possa estimular a tireóide fetal produzindo hipertireoidismo transitório neonatal. Em 

torno de 1 a 5% dos neonatos de mães com doença de Graves desenvolve hipertireoidismo neonatal. Os fatores de 

risco incluem história de recém-nascido prévio afetado pela doença de Graves, tratamento anterior com iodo radioativo e 

níveis elevados de TRAb na época do parto. O risco de malformação fetal também é maior em gestantes com 

hipertireoidismo não-tratado. A prevalência de malformações em gestações não-tratadas comparada a de gestações 

tratadas é respectivamente 6% e 1,7%. Em crianças nascidas de mães eutireóideas este risco é cerca de 0,2%. 

 

Manifestações clínicas do hipertireoidismo na gestação 

Os sinais e sintomas clássicos de hipertireoidismo são semelhantes aos de uma gestação normal devido ao 

estado hiperdinâmico característico de ambas as condições. Deve-se chamar a atenção para a ausência de ganho de 

peso ou mesmo  perda inexplicada de peso materno,  com aumento do apetite. A presença de palpitações durante o 

repouso e de fadiga inexplicada também são sugestivas de hipertireoidismo. Ao exame físico, taquicardia, sudorese 

excessiva e tremores finos são outros indicativos. A presença de bócio difuso, oftalmopatia, vitiligo e mixedema pré-tibial 

(raro) indicam doença auto-imune compatível com doença de Graves. O hipertireoidismo, entretanto, pode ser sub-

clínico e assintomático. 

 

Diagnóstico 

 

O diagnóstico de hipertireoidismo é baseado na dosagem de TSH. É considerado sub-normal quando entre 0,10 

e 0,30mUI/l  e suprimido quando inferior a 0,1 mUI/l. Na presença de TSH suprimido e T4 livre elevado caracteriza-se 

hipertireoidismo clínico. Se o TSH estiver suprimido e o T4 livre normal, denominamos hipertireoidismo sub-clínico. As 

dosagens de T4 e T3 totais são pouco úteis na gestação devido a maior ligação do T4 e do T3 com a proteína de ligação 

da tireoglobulina (TBG), podendo fornecer resultados elevados sem correspondência clínica (hipertiroxinemia). 

Ocasionalmente o índice de tiroxina livre (ITL) pode ser usado em substituição ao T4 livre se a determinação do T4 livre 

não for disponível. A dosagem de T3 livre é muito cara e pouco disponível, mas eventualmente pode ser útil em função 

da T3-toxicose, que ocorre em menos de 5% dos casos. 

 

Doença de Graves  

A doença de Graves é caracterizada por hipertireoidismo auto-imune mediado por anticorpos estimulatórios anti-

receptor TSH (TRAb) produzido pelas células T, com capacidade de ligação ao receptor TSH, produzindo ação 

estimulatória sobre a síntese de T3 e T4 pela tireóide, independentemente de TSH. Tende a se agravar na primeira 

metade da gestação e a melhorar a partir de então, voltando a se exacerbar 3 a 6 meses após o parto. A evolução 

clínica se correlaciona com a titulação dos TRAb. Os desfechos materno-fetais estão diretamente relacionados ao 

controle eficaz do hipertireoidismo. Em pacientes cujo diagnóstico é precoce e o tratamento prontamente iniciado, o 

prognóstico para mãe e feto é excelente. Entretanto, as complicações materno-fetais aumentam significativamente nas 

pacientes que permanecem com hipertireoidismo na segunda metade da gestação. 

 

Tiireotoxicose gestacional transitória (TGT) 

A tireotoxicose gestacional transitória é uma condição não-auto-imune e freqüentemente assintomática. O 

mecanismo patogenético está relacionado ao estimulo da tireóide por níveis sustentadamente elevados de beta-hCG. É 

possível que variantes moleculares de beta-hCG com meia-vida mais prolongada e com ação tireotrófica mais potente 

sejam produzidas. Estudos em gestações gemelares sugerem haver um efeito direto e quantitativo do hCG desde que 

os níveis deste se mantenham muito elevados, em geral na faixa de 75.000 a 100.000 UI/l, por períodos prolongados. A 

prevalência da TGT em todas as gestações é de 2,4%, porém ela raramente é sintomática e clinicamente significativa. 

Quando há sintomas, estes ocorrem entre a 8ª e a 14ª semana e limitam-se até à 20ª semana. A TGT está associada à 
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gestação gemelar e à hiperemese gravídica, mas não parece estar associada a um aumento de  complicações materno-

fetais.  

 

 

 
TABELA 3  Manifestações clínicas de hipertireoidismo na gestação 

 

  

Diferenciação entre Doença de Graves e Tireotoxicose Gestacional transitória 

 

Se um TSH sub-normal é detectado durante a gestação, o hipertireoidismo precisa ser diferenciado da 

tireotoxicose gestacional transitória (TGT). Aspectos clínicos também são importantes e podem auxiliar a diferenciar as 

duas condições. A história prévia de hipertireoidismo, de tratamento com iodo radioativo, a coexistência de outras 

doenças auto-imunes, a presença de oftalmopatia e vitiligo sugerem doença de Graves. Gestação múltipla, hiperemese 

gravídica no primeiro trimestre sugere tireotoxicose gestacional transitória. A determinação dos anticorpos anti-

tireoperoxidase (Anti-TPO) e anti-receptor TSH (TRAb) ocorrem na doença de Graves. A diferenciação entre doença de 

Graves e TGT é baseada na evidência clínica de auto-imunidade, na presença de bócio e na determinação de 

anticorpos anti-receptor TSH (TRAb). 

 

Tratamento  

 

O tratamento do hipertireoidismo na gestação praticamente se restringe aos casos de Doença de Graves. 

Eventualmente poderão haver casos adenoma tóxico e bócio multinodular tóxico, condições estas que geralmente 

acometem mulheres além da idade fértil.  As 2 situações clínicas mais comumente observadas  são: 1.  a paciente com 

Doença de Graves previamente conhecida, que engravida, e 2. a paciente que se apresenta com hipertireoidismo não 

diagnosticado no primeiro trimestre. As duas situações estão representadas no fluxograma proposto por Wartofsky 

(figura 3).  

 

O objetivo do tratamento é manter a paciente durante toda a gestação em eutireoidismo, procurando manter o 

T4 livre na faixa superior da normalidade para não-gestantes, minimizando o risco de hipotireoidismo fetal. Para isto, 

utiliza-se a menor dose efetiva de anti-tireoideanos. Em relação ao hipertireoidismo sub-clínico, não há evidências de 

que o tratamento do melhore desfechos obstétricos, e, nestes casos, pode até afetar adversamente desfechos fetais, 

devendo ser evitado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

História Exame físico 

História prévia ou familiar de tireopatia auto-imune Taquicardia (> 100bpm) 

Perda de peso, palpitações, fadiga, ansiedade, fraqueza muscular Pressão de pulso ampla 

Piora de sudorese, fadiga, intolerância ao calor Bócio, oftalmopatia 

Prurido Onicólise, Oftalmopatia e Mixedema pré-tibial (raro) 
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Figura 3. Proposta de Manejo do hipertireoidismo na gestação ( Wartofsky L) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Drogas Anti-tireoideanas: 

 

Tanto o propiltiuracil (PTU) como o metimazol (MMZ) podem ser utilizados no tratamento do hipertireoidsmo na 

gestação. O PTU é a droga de escolha devido a relatos de casos esporádicos associando o metimazol (MMZ) à 

ppotenciais efeitos teratogênicos, muito embora as evidências não sejam conclusivas. O MMZ não está contra-indicado 

na gestação, mas deve ser reservado como droga de segunda escolha.  

O racional da terapia é o de administrar a menor dose necessária para controlar a sintomatologia Recomenda-

se iniciar com PTU 50 a 100 mg ao dia, em 2 doses. As pacientes devem ser monitorizadas com relação ao ganho de 

peso, freqüência cardíaca, e dosagens laboratoriais  mensais de T4 livre e TSH. A meta é manter o T4 livre na faixa 

superior da normalidade (usada para não-gestantes),  não ultrapassando a dose de 300mg/dia.  Após o controle do 

hipertireoidismo, (o qual geralmente ocorre após 20 a 30 dias), a dose pode ser reduzida gradualmente até a mínima 

dose eficaz.  A dose de manutenção deve estar preferentemente abaixo de 150 mg ao dia, mas, se doses acima de 300 

mg forem necessárias para controlar o hipertireoidismo, a tireoidectomia sub-total poderá ser cogitada.  

D. de Graves em tratamento 

 

Suspeita de 

hipertireoidismo 

(sem história prévia) 

T4 livre, TSH e TRAb  

com 10-12 semanas  

 

monitorar  TRAb no 3
o 
trimestre 

monitorar: pulso, peso, tamanho da tireóide, 

T4livre e TSH mensalmente 

TSH  e  Anti TPO com  (6-12 sem.) 

TSH <0,1 mUI/L  

Anti-TPO + 

 

TSH <0,1 mUI/L  

Anti-TPO - 

 

T4 livre e hCG 

T4 livre >2,5 

TRAb positivo 
 

 D. de Graves 

PTU 50 a 

100mg 2xdia 

T4 livre alto 

TRAb negativo 
 

 Hipertireoidismo  
Graves 

T4 livre alto 

hCG normal 
 

 

T4 livre alto 

hCG elevado 
 

 Hipertireoidismo  
Graves 

         TGT 

Repetir T4 livre e 

hCG em 6 sem. 

TSH: 0,1-0,4 mUI/L 

mii 

Gradualmente 

descontinuar 

PTU 

TSH<0,1 mUI/L 

Aumentar  PTU 

não mais que 

300mg/dia 
Cirurgia no 2o trim. 

se PTU>300 

L-T4: 2,2µg/kg/dia 
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Os anti-tireoideanos geralmente são bem tolerados, e os efeitos colaterais entre o PTU e o MMZ são 

semelhantes. Tem sido relatado o surgimento de náuseas, prurido, rash cutâneo e febre até quatro semanas do início do 

tratamento. Leucopenia pode ocorrer em 10% dos casos, mas usualmente não é grave e é dose-dependente. A 

agranulocitose  é a mais grave das reações, porém é rara, ocorrendo em 0,4% dos casos, impondo suspensão imediata 

do tratamento. Outras reações sérias, como hepatite e vasculite com PTU e icterícia colestática com MMZ, têm sido 

relatadas. Recém-nascidos de mães que usaram anti-tireoideanos sempre devem ser triados para hipotireoidismo. 

 

Outras drogas: 

 

O propranolol pode ser efetivo no controle dos sintomas de hipertireoidismo, mas somente deve ser usado 

agudamente, por menos de 6 semanas, nos casos graves ou no preparo pré-operatório da tireoidectomia. O uso do 

propranolol em fases avançadas da gestação está associado à hipoglicemia neonatal, apnéia e bradicardia. O 

tratamento prolongado deve ser evitado devido ao risco de abortamento espontâneo, o qual ocorre em 24,4% dos casos. 

A dose usual é 20 a 40 mg de propranolol 2 a 3 vezes ao dia, e deve ser ajustada para manter a freqüência cardíaca 

materna entre 70 e 90 batimentos por minuto. 

O uso crônico de iodetos durante a gestação também está associado ao desenvolvimento de bócio e 

hipotireoidismo neonatal.  A sua indicação está restrita ao preparo para tireoidectomia eletiva e no manejo da 

tempestade tireotóxica, onde um rápido bloqueio da liberação hormonal é necessário. Os iodetos estão contra-indicados 

em pacientes com bócio multinodular tóxico por exacerbarem o hipertireoidismo. 

O iodo radioativo está formalmente contra-indicado na gestação. 

 

Tireoidectomia Sub-total 

 

A tireoidectomia sub-total eventualmente pode ser necessária nas seguintes situações: 1) reação adversa 

severa aos antitireoideanos 2) necessidade de doses muito elevadas e persistentes de anti-tireoideanos 3) 

hipertireoidismo não controlado em paciente com má adesão. O momento ideal para a realização é o 2º trimestre. O 

preparo pré-cirúrgico preconiza a obtenção do eutireoidismo 7 a 10 dias antes do procedimento com antitireoideanos. 

Para o preparo, deve-se utilizar solução saturadada de iodeto de potássio (SSKI). Após a tireoidectomia, o tratamento 

com levotiroxina (L-T4) deve ser iniciado, na dose de 2,2 µg/kg, reduzindo para 1,6 µg/kg após o parto. A recorrência do 

hipertireoidismo pode ocorrer em cerca de 5% das pacientes, anos após a cirurgia sub-total. O hipoparatireoidismo 

definitivo ocorre em 1 a 2% dos casos. 

 

 

Manejo do risco fetal na gestante com doença de Graves: 

A determinação do TRAb é mandatória em todas as pacientes com doença de Graves e deve ser feita entre a 

10ª e a 12ª semanas. Quando os títulos de TRAb estão elevados no início da gestação, deve-se repetir a dosagem aos 

6 meses. Em geral os títulos de TRAb tendem a cair no terceiro trimestre.  

Em gestantes com TRAb elevado, ou tratadas com anti-tireoideanos, o ultra-som fetal deve ser realizado para 

detectar presença de bócio, retardo de crescimento, hidropsia fetal ou insuficiência cardíaca. Os sintomas e sinais de 

hipertireoidismo no neonato incluem bócio, insuficiência cardíaca, proptose, icterícia, hiper-irritabilidade, retardo de 

crescimento e taquicardia. Em casos selecionados, o sangue do cordão umbilical pode ser necessário para 

determinação de T4 livre e do TSH, mas esse procedimento está associado a 1% de perda fetal.  

 

Tratamento de outras situações de hipertireoidismo 

 

Tireotoxicose Gestacional Transitória: 

 

Todas as pacientes com hiperemese gravídica necessitam realizar testes de função tireoideana. A tireotoxicose 

gestacional transitória, geralmente causa hipertireoidismo sub-clínico, auto-limitado e não deve ser tratada com anti-

tireoideanos pelo risco de desenvolvimento de hipotireoidismo no feto. Poucas pacientes vão requerer anti-tireoideanos, 

especialmente as gestantes com hiperemese prolongada não resolvida até a 16ª ou 20ª semana de gestação.   

 

Doença Trofoblástica: 

 

Na doença trofoblástica, a remoção da mola hidatiforme por curetagem ou histerectomia é o tratamento usual, 

revertendo rapidamente a tireotoxicose. O iodeto pode ser usado profilaticamente para a redução da liberação hormonal 

e para o bloqueio da conversão periférica de T4 a T3 antes da curetagem 
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Situações especiais relacionadas ao hipertireoidismo: 

 

Uso inadvertido de iodo radioativo na gestação : 

 

O uso de radioiodo na gestação está associado à destruição da tireóide fetal, especialmente se o contato 

ocorrer após a 12ª semana. A exposição inadvertida, no entanto, é mais provável de ocorrer no primeiro trimestre. A 

exposição do feto à radiação antes da 6ª semana pode levar a abortamento ou não ter nenhum efeito. Após este 

período, há risco de malformações, restrição de crescimento e indução de malignidades no feto. Em um estudo em 

pacientes que receberam iodo radioativo  inadvertidamente no primeiro trimestre, somente 3% dos fetos apresentaram 

hipotireoidismo,  2% apresentaram deficiência mental e 1% das mulheres tiveram abortamento espontâneo. Exposições 

à radiação após a 12ª semana podem induzir ablação da tireóide fetal, requerendo reposição intra-uterina de hormônio 

tireoideano e terapia com L-T4 por toda a vida. Até o momento, entretanto, não há evidências suficientes que autorizem  

a interrupção da gestação nestes casos. 

 

Aleitamento na vigência de anti-tireoideanos: 

 

Tanto o PTU como o MMZ são transferidos para o leite materno. O PTU é excretado em concentrações 

menores do que o MMZ por estar mais ligado a proteínas plasmáticas. Um estudo avaliou o efeito de uma dose de 150 

mg de PTU em lactentes e não encontrou evidências de hipotireoidismo durante os primeiros 21 dias de vida neonatal. 

O risco de hipotireoidismo no lactente é, portanto, muito baixo quando se usa doses baixas de antitireoideanos. A 

recomendação para a mãe que precisa continuar em tratamento é usar o PTU em doses fracionadas (ex. a cada 6 

horas), tomando cada dose após as mamadas, não ultrapassando 150mg ao dia. A criança deve ser monitorizada com 

dosagens periódicas de TSH. 

 

Tabela 4    Aconselhamento pré-gestacional para pacientes com doença de Graves 

 1. O eutireoidismo sempre deve ser obtido antes da gestação. 

 2. Anticoncepcionais orais podem ser utilizados na doença de Graves. 

 3. O uso  131I, quando indicado, deve ser usado pelo menos 6 meses antes do início da gestação.  

 4. O uso antitireoideanos durante a gestação é relativamente seguro, mas bócio e hipotireoidismo fetal podem 

ocorrer com doses excessivas. 

 5. Existe um pequeno aumento de incidência de malformações congênitas atribuída ao hipertireoidismo 

 6. Dosagens de T4 livre devem ser mantidas no limite superior da normalidade. 

 7. O risco de hipertireoidismo neonatal é de 1%. 

 8. Todos os novos casos de hipertireoidismo auto-imune diagnosticados durante a gestação requerem 

monitorização dos títulos de anti-TPO e TRAb e de T4 livre no primeiro ano após o parto, pelo risco significativo de 

desenvolver disfunção tireoideana pós-parto. 
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Disfunção Tireoideana Pós-Parto 

A disfunção tireoideana pós-parto é definida como qualquer tipo de disfunção que ocorra pela primeira vez no 

período pós-parto e está classificada na tabela 5. Aproximadamente 6 a 10% das mulheres desenvolvem anormalidades 

na função tireoideana no período de 12 meses após o parto. 

 

 

Tabela 5 Classificação da Disfunção Tireoideana Pós-Parto 

 

Tireoidite pós-parto   

A tireoidite pós-parto (TPP) é a forma mais comum de disfunção tireoideana pós-parto, perfazendo 50 a 60% 

dos casos, ocorrendo em 5 a 8% das gestações em geral e em até 25% das gestantes com diabetes tipo 1. Mulheres 

com tireoidite auto-imune tem risco aumentado para desenvolver TPP. 

Clinicamente, a TPP caracteriza-se por uma fase de hipertireoidismo transitório surgindo, em geral, 6 meses 

após o parto, seguida ou não de hipotireoidismo, retornando ao eutireoidismo, mas podendo evoluir para hipotireoidismo 

persistente em 25 a 30% dos casos. Há relatos de casos surgindo após 1 mes e até 1 ano após o parto. Não há dor na 

tireóide e muitas vezes o quadro clínico é completamente assintomático. A TPP é uma doença auto-imune e o anticorpo 

anti-TPO elevado é encontrado em uma grande parte dos casos. 

Os sintomas mais importantes que devem chamar a atenção do médico para a possibilidade de tireotoxicose 

são a irritabilidade excessiva e a fadiga inexplicada. Na fase de hipotireoidismo, em geral há fadiga, mialgias, artralgias, 

pele seca, déficit de memória, depressão e a intolerância ao frio. O diagnóstico é baseado no TSH suprimido associado 

a um T4 livre elevado. A principal diferença laboratorial entre a  tireoidite pós-parto e o hipertireoidismo da doença de 

Graves é a captação de iodo131  a qual se encontra muito reduzida na TPP, e normal ou elevada na doença de Graves. 

O uso da captação de iodo 
131

, no entanto, está proibida na paciente que está amamentando. Alternativamente, a 

utilização da dosagem do TRAb, pode ser útil para confirmar doença de Graves. Títulos acima de 10 U/l são sugestivos 

de Doença de Graves. 

O tratamento da fase de hipertireoidismo raramente requer medicação. Pode-se utilizar beta-bloqueadores 

(propranolol 40 mg 2 a 3 vezes ao dia ou atenolol 50 a 100 mg ao dia), nos casos mais sintomáticos. Não há lugar para 

antitireoideanos no tratamento da TPP. A L-T4 é usada como reposição em pacientes com hipotireoidismo clínico ou 

sub-clínico. A dosagem é baseada nos níveis de TSH, que devem ser mantidos entre 0,5 e 2,0 mIU/L. Após alguns 

meses, a dosagem de L-T4 pode ser reduzida e o TSH deve ser testado para ver se a paciente retornou ao 

eutireoidismo. A maior parte das mulheres com TPP retornam ao eutireoidismo após 1 ano do parto. 

Dados preliminares em um estudo prospectivo controlado randomizado com placebo em 151 gestantes TPO 

positivas eutireoidéias (Negro R e cols. 2007) indicam que a suplementação com selênio (seleno-metionina 200ug/dia) 

durante a gestação e no periodo pós-parto reduz significativamente a incidência de tireoidite pós-parto e de 

hipotireoidismo.  A suplementação com selênio melhorou o curso do processo destrutivo da glândula. Este efeito, apesar 

de promissor, precisa ser confirmado em futuros estudos. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

                   Manifestação Clínica     Observação      Denominação 

Hipertireoidismo persistente  inicio 4-6m   Doença  de Graves 

 

Hipertireoidismo transitório Captação  I 
131

 alta duração < 1 ano  

Captação  I 
131 

baixa lesão leve    Tireoidite Pós-Parto 

Hipertireoidismo seguido de hipotireoidismo lesão grave 

Hipotireoidismo transitório  lesão leve   Tireoidite  Auto-Imune 

 Hipotireoidismo persistente  lesão grave 
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Nódulo de tireóide e câncer de tireóide na gestação: 
 

Acredita-se que aproximadamente 10% das gestantes apresentem nódulo de tireóide clinicamente detectável. 

Em áreas de deficiências leve de iodo, nódulos pré-existentes tem tendência a crescer durante a gestação, e novos 

nódulos serão detectados em aproximadamente 15% das mulheres. Dados em áreas de suficência de iodo não são 

disponíveis. Os dados também são limitados para a taxa de malignidade, mas sugerem que esta possa ser maior em 

gestantes. Mulheres com 1 ou mais gestações prévias tem um risco levemente aumentado para carcinoma papilar de 

tireóide. RR 1,8 IC95% 1,1-3,1), como observado em estudo de caso-controle. grande maioria são nódulos hiperplásicos 

benignos e não-funcionantes. Carcinomas papilares e foliculares afetam uma em cada mil gestações  

O impacto da gestação na evolução do carcinoma papilar parece não ser significativo. Um estudo recente de 

Moosa e Mazzaferri (1997) comparou gestantes (n = 61) e não-gestantes (n = 598) com neoplasias malignas de tireóide, 

sendo que 87% delas tinham carcinoma papilar. Nesse estudo, não houve diferença significativa em relação às taxas de 

recorrência, de metástases à distância ou de mortalidade entre os dois grupos. Os desfechos foram similares, tanto com 

a cirurgia sendo feita durante a gestação como após. Os autores concluem que não há razão para se realizar 

rotineiramente a cirurgia durante a gestação, mesmo sendo um tumor grande ou com metástases cervicais. Uma 

conclusão semelhante foi obtida no estudo de Herzon em que 22 casos de gestantes com carcinoma papilar foram 

comparados a 465 mulheres não-gestantes com idades entre 18 a 46 anos. Ante tais controvérsias, cada caso deve ser 

avaliado individualmente levando em conta o grau de risco da paciente, o comportamento clínico do tumor, a idade 

gestacional, o risco fetal e o estado emocional da paciente. 

 

Diagnóstico e tratamento 

 

O diagnóstico do nódulo de tireóide na gestação requer punção aspirava de tireóide (PAT), uma dosagem de 

TSH, ultra-sonografia e a dosagem do anticorpo anti -tireoperoxidase (anti-TPO). A cintilografia com qualquer 

radioisótopo está contra-indicada na gestação. A PAT é um procedimento seguro e confiável devendo ser realizada 

quando um nódulo maior do que 1 cm for detectado.  A qualidade do esfregaço é diretamente proporcional à experiência 

do profissional que realiza o exame. Em mãos experientes, os esfregaços insatisfatórios ocorrem em 5 a 10% dos casos 

e, na sua maioria, provém de lesões císticas. Em caso de falha, uma nova punção resulta em uma taxa diagnóstica de 

50%. Quando uma citologia diagnóstica é obtida, o manejo subseqüente dependerá do resultado ser benigno (negativo), 

atípico (suspeito) ou positivo para malignidade. 

A grande maioria dos casos apresenta citologia benigna. As pacientes raramente requerem exploração 

cirúrgica. Elas devem ser tranqüilizadas e acompanhadas ecograficamente durante a gestação, sem tratamento 

supressivo. Em 15% dos casos, pode ocorrer crescimento do nódulo. Nesses casos, uma nova PAT deve ser realizada 

durante a gestação. 

Quando a PAT é suspeita de neoplasia folicular, isso representa um risco real de malignidade de 10 a 15%. A 

exploração cirúrgica é usualmente aconselhada. Contudo, devido à baixa probabilidade de se encontrar um carcinoma 

folicular, a tireoidectomia tem sido protelada para o período pós-parto. No entanto, a sua realização no 2
o
 trimestre da 

gestação pode ser uma opção para pacientes com nódulos que apresentem crescimento significativo à ultra-sonografia 

antes da 20ª semana. A terapia supressiva com L-T4 não deve ser oferecida, a menos que o TSH esteja elevado. 

Quando o padrão da citologia aspirava é suspeito para carcinoma papilar, e a gestante se encontra no 1º  

trimestre ou cedo no 2º  trimestre, a gestação não deve ser interrompida e a tireoidectomia total deve ser oferecida ainda 

no 2º trimestre.  Gestantes sem doença avançada que preferem esperar até o período pós-parto devem ser  

tranqüilizadas de que a maioria dos tumores diferenciados (papilar e folicular) excetuando suas variantes, tem um 

crescimento lento e que o tratamento após o parto é improvável de alterar o prognóstico. Casos de carcinoma medular 

entretanto, são mais agressivos e de pior prognóstico, devendo ser avaliados caso a caso. 

Doses ablativas de iodo radioativo, quando necessárias, deverão aguardar o período pós parto, não devendo 

ser indicadas durante a lactação. Futuras gestações deverão ser  evitadas por 6 meses a 1 ano em mulheres que 

receberam dose terapêutica de iodo radioativo, para garantir a estabilidade da função tireoideana e  confirmar a 

remissão do câncer. As pacientes tireoidectomizadas deverão repor L-T4 indefinidamente. 
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