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ALTERAÇÕES FISIOLÓGICAS 

• Aumento dos níveis de TBG

• Iodo
• Aumento do clearence I

• Transporte do I na unidade feto-placentária

• Ação da Deiodinase 2 e 3 placentárias 

• Estímulo tireotrófico pelo pico sérico de hCG no final do 1º. 
trimestre



TSH
• Valor de referência trimestre-específico para a população (1)

• Diminuição de 0,1-0,2 no limite inferior e 0,5-1,0 no limite superior

Local Mediana TSH Percentil 97,5 TSH

Europa e EUA 1 mU/L 3 - 3,5 mU/L

Ásia 1 - 2 mU/L 4 - 4,5 mU/L

FT4 / T4
• Valor de referência método e trimestre-específico para a população (2) 
• 1,08 - 1,82 ng/dL na 14ª sem    → 0,86 - 1,53 ng/dL na 20ª sem

• Medida de TT4 - confiável na 2ª metade da gestação → ajustada para a 

gestação até 1,5 o limite superior do valor fora da gestação              (3)

INVESTIGAÇÃO - VALORES DE REFERÊNCIA 
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HIPOTIREOIDISMO



HIPOTIREOIDISMO - DIAGNÓSTICO 

Hipotireoidismo:

TSH > 2,5 / FT4 ↓

TSH > 10   

Hipot. subclínico

TSH 2,5-10 / FT4 N



HIPOTIREOIDISMO - DIAGNÓSTICO

TSH  acima do limite superior do valor de 

referência trimestre-específico                             (25,26)

• Valor de referência população-específico

• Valor de referência de população semelhante

• TSH > 4mU/L 

Hipotireoidismo “estabelecido”

Hipotireoidismo subclínico

TSH  → 2,5

TSH > 2,5mU/L  → pesquisar Ac anti-TPO (28)



HIPOTIREOIDISMO - TRATAMENTO

TSH ↑ / FT4 ↓

TSH > 10mU/L

TSH ↑ / FT4 N

+

Ac +



HIPOTIREOIDISMO - TRATAMENTO
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HIPOTIREOIDISMO  

TRATAMENTO / SEGUIMENTO

Levotiroxina (31)

•TSH na metade inferior do valor de referência 

trimestre-específico para a população 

ou                                                                    (32)

•TSH < 2,5mU/L

• Hipotireoidismo

• Hipotireoidismo subclínico

• Em risco para hipotireoidismo (Ac+, 

pós tireoidectomia parcial, pós-131I)

TSH 4/4sem:

• até 1/2 da gestação 

• 30ª semana

(33)



HIPOTIREOIDISMO PRÉVIO / Ac +

VALOR PRÉ-CONCEPÇÃO:

TSH < 2,5 mU/L    (35)

À suspeita de gestação:

aumento da dose de LT4:

→2 comp adicionais por semana (aumento de 29%)    

OU

→aumentar a dose diária em 25-30%       (36)



HIPOTIREOIDISMO - PUERPÉRIO 

Hipotireoidismo prévio:

Voltar à dose pré-concepção, com reavaliação em 6 sem 

(37)

Diagnóstico na gestação:

Suspender LT4, se dose ≤ 50mcg, com reavaliação em 

6 sem
(38)



TIREOTOXICOSE



TIREOTOXICOSE - DIAGNÓSTICO 

TSH supresso ou indetectável  TT4/fT4, ou T3 ↑ (40)

• TRAb

Anamnese / exame físico

TRAb

TT3

US tireoide

Dosagem de hCG

Tireotoxicose transitória 

da gestação

Doença de 

Graves

Tireoidites 

Adenoma tóxico

BMN tóxico



TIREOTOXICOSE TRANSITÓRIA DA GESTAÇÃO 

TSH ↓supresso ou indetectável  TT4/fT4 ou T3 ↑  (40)

Relação direta com níveis séricos de hCG

• 1 a 3% das gestações  

• hiperemese gravídica

• normalização entre 14ª-18ª sem

→ Medidas suportivas – β bloqueador



HIPERTIREOIDISMO / D. GRAVES 

PRÉ-GESTAÇÃO

Discutir a modalidade de tratamento                  (43) 

“Compensação estável” para a concepção        (44)

DAT

• Má-formação

131I

• tende a elevar os níveis de TRAb por meses 

• hCG 48h antes da dose terapêutica

• aguardar pelo menos 6m (pelo 131 I) e eutireoidismo “estável”

Cirurgia



DOENÇA DE GRAVES  - DAT

Eutireoidiana com dose baixa de DAT (46)

• descontinuar

• reavaliar a cada 1-2sem – se estável, a cada 2-4sem

Não compensada ou em uso de dose alta de DAT

Alto de risco de desenvolver toxicose (47) 

• MMI deve ser substituído por PTU   rel 1:20 (5/100)

• Usar PTU até 16ª sem

• Sem recomendação, por evidência insuficiente, para substituição de 

PTU por  MMI, caso seja necessária DAT após a 16ª sem 

DAT

• Menor dose possível

• Manter TT4 / fT4 no limite superior do VR ou imediatamente acima 

• Medir TT4/FT4 e TSH (em casos severos T3) 4/4 sem

• Se usar TT4 considerar 1,5 o valor de não gestante

• “Supertratamento” → bócio / hipotireoidismo fetal                                    (48)



HIPERTIREOIDISMO / D. GRAVES - CIRURGIA

Alergia/contra-indicação às DAT

Não aderência

Não resposta mesmo com doses altas de DAT

→ 2º trimestre

→ TRAb: se > 3x o limite superior → monitorar o bebê, 

mesmo com eutireoidismo materno                                    (50)

→ preparo: beta-bloq e curto curso de KI (50-100mg/d)



HIPERTIREOIDISMO - VALOR DO TRAb

DG → risco fetal:

• Hipotireoidismo fetal / neonatal → dose excessiva DAT

• Hipertireoidismo fetal / neonatal → altos níveis de TRAb na 2ª 

metade da gestação

Indicações para solicitar TRAb

• Hx prévia de DG tratada com 131I ou cirurgia

• se elevado → repetir em 18-22sem

• Se baixo ou indetectável → não dosar mais

• Hipertireoidismo no início da gestação (em tratamento ou não)

• Hipertireoidismo em tratamento na metade da gestação - 18ª - 22ª sem 

• Hx prévia hipertireoidismo neonatal ou cirurgia na gestação 

• TRAb elevado 18ª-22ª semana ou 

• Mãe em uso de DAT no 3º trimestre 

→ medir TRAb 30ª-34ª sem para avaliar necessidade de monitorização neo 

e pós-natal                                                       (52)



PUERPÉRIO / TIREOTOXICOSE PÓS-PARTO

Tireoidite pósparto (4%):
• Discreta e de curta duração com remissão espontânea

• Casos mais severos com altos títulos de anti-TPO podem precisar de 
betabloqueador e evoluir com hipotireoidismo transitório

• Eutiroidismo em 1 ano  após parto na maioria dos casos

Doença de Graves
• Há aumento na autoimunidade tireoidiana no pós-parto → aumento de

3-4x na incidência de novos casos de DG, bem como aumento do risco 

de recidiva de DG em remissão após tratamento prévio com DAT
• Taxa de recidiva:  56% (sem gestação)   x   84% após gestação



DOENÇA NODULAR 

DA TIREOIDE



NÓDULO DE TIREOIDE - INVESTIGAÇÃO

• TSH supresso persistente após a 16ª sem, investigação pode ser

postergada para o pós-parto (pode ser feita cintilografia se não

estiver amamentando) (56)

• PAAF: nódulo recém-diagnosticado com TSH não supresso

baseado no modelo ultrassonográfico

• Se PAAF durante a gestação ou no pós-parto → análise clínica

do risco de Ca ou preferência da paciente (58)

• Não fazer cintilografia (59)

• História e exame físico

• Testes função tireoidiana

• US

• PAAF: seguro, pode ser feita em qualquer trimestre



Seguimento clínico conforme guidelines (60)

• Alta suspeição: repetir US e PAAF em 12 meses

• Suspeição intermediária: US em 12 e 24 meses

• Crescimento de 20% em 2 dimensões (mínimo de 2mm) ou ↑ 50% no  

volume ou novos achados suspeitos → repetir PAAF

• Muito baixa suspeição: se repetir US, em 24 meses

• Não há indicação de tratamento supressivo

• Se crescimento rápido ou achados US suspeitos para malignidade →

repetir PAAF e considerar intervenção cirúrgica

NÓDULO DE TIREOIDE - CITOLOGIA BENIGNA



NÓDULO DE TIREOIDE -

CITOLOGIA INDETERMINADA

• Na ausência de sugestão de linfonodos comprometidos ou outros

sinais de doença metastática, não indicar cirurgia na gestação (61)

• Se houver comportamento agressivo→ considerar cirurgia (62)

• Teste molecular não é recomendado por não haver estudos de

validação na gestação (63)



NÓDULO DE TIREOIDE -

CARCINOMA DE TIREOIDE

DIAGNÓSTICO NO INÍCIO DA GESTAÇÃO (= recomendações ATA 2015/6):
(64)

Reav 24ª - 26ª sem:

Aumento de 50% no volume e 20% em 2 dimensões ou linfonodo
“metastático”

→ cirurgia

Estável ou diagnosticadona 2ª metade da gestação

→ cirurgia após o parto

CIRURGIA → 2º trimestre → estágio avançado ao diagnóstico,
medular ou anaplásico (65)

• NÃO É RECOMENDAÇÃO: sugere prescrever HT para manter TSH
entre 0,3 e 2,0 um/L



CARCINOMA DE TIREOIDE PRÉVIO

• O grau de supressão de TSH pré-concepção pode ser seguramente

mantido e deve ser mantido ao longo da gestação

• Monitorar TSH de 4/4 sem até 16ª - 20ª sem e depois entre 26ª e 32ª

sem (66

• Tratamento prévio com dose ablativa de 131I:

• Não houve risco aumentado de infertilidade, abortamento, natimortos,
mortalidade neonatal, baixo peso, morte no 1º ano de vida, má-

formações, prematuridade

• Pela instabilidade de controle: pelo menos 6m após 131I (67)



NÓDULO DE TIREOIDE - CIRURGIA GESTAÇÃO E RISCO DE RECORRÊNCIA 

• Não está indicada a monitorização com Tg ou US na

gestação em mulheres que estavam sem evidência de

doença estrutural ou bioquímica prévia à gestação (68)

• Tg e US devem ser avaliados na gestação em mulheres

com Ca bem diferenciado e resposta incompleta

bioquímica ou estrutural ou em pacientes com doença

residual ou recorrente ativa (69)

• US trimestral em mulheres em acompanhamento por

microcarcinoma (70)





NÓDULO DE TIREOIDE - CIRURGIA 
SCREENING DE DOENÇAS TIREOIDIANAS 

NA GESTAÇÃO

• Não há evidência suficiente para recomendação de screening universal com dosagem
TSH no início da gestação (93)

• Não há evidência suficiente para recomendação de screening universal com dosagem
TSH na pré-concepção, exceto nas mulheres que vão para reprodução assistida ou têm
anti-TPO + (94)

• Toda gestante deve ter screening na visita pré-natal inicial para fatores de risco

1. Hx hipo/hipertireoiidismo ou sintomas/sinais de disfunção tireoidiana

2. Ac + ou bócio

3. Hx irradiação cabeça/pescoço ou cirurgia tireoidiana prévia

4. Idade > 30 anos

5. DM tipo 1 ou outras DAI

6. Hx de interncorrência gestacional

7. Multiparidade (>2 gestações prévias)

8. Hx familiar DAI ou disfunção tireoidiana

9. Obesidade mórbida

10. Uso de Li ou amiodarona ou contraste iodado recente

11. Procedente de área com moderada a severa deficiência de I

ALTO RISCO 

→TSH

→ ANTI-TPO SE TSH 2,5-10



NÓDULO DE TIREOIDE - CIRURGIA 

Alto risco → TSH à confirmação da gestação

Anti-TPO se TSH 2,5-10 mU/L

TSH ≥ 10 mU/LTSH 2,5-10 mU/LTSH 0,1-2,5 mU/L
TSH < 2,5th percentil ou 

< 0,1 um/L

Tireotoxicose Sem seguimento Tratamento LT4

Anti-TPO

positivo

Anti-TPO

negativo

TSH 4 -10mU/LTSH 2,5 um/L - 4TSH 4 -10mU/LTSH 2,5mU/L - 4

Considerar LT4Sem tratamento Tratamento LT4Considerar LT4



HIPOTIREOIDISMO SUBCLÍNICO - TRATAMENTO



NÓDULO DE TIREOIDE - CIRURGIA 




