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Triagem neonatal de hipotireoidismo 
congênito: qual o melhor valor de corte?
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triagem neonatal de hipotireoidismo 
Congênito: qual o melhor valor de Corte?
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O hipotireoidismo congênito (HC) é uma das mais 
prevalentes causas de retardo mental evitável com 
diagnóstico e tratamento precoces. A triagem 

neonatal (TNN) permitiu uma mais rápida identificação 
desses pacientes pediátricos, geralmente assintomáti-
cos ao nascimento. Ao ser iniciado em tempo adequado, 
o tratamento previne danos graves ao sistema nervoso 
central e aumenta a expectativa de ganho cognitivo para 
a vida adulta.1-3

Atualmente, no sistema público do Brasil, assim como na 
maioria dos programas da Europa e dos Estados Unidos, a 
principal metodologia de triagem é a dosagem de TSH no 
sangue total em papel filtro (TSH-f).3,4 Apesar do tempo de 
existência dos programas de triagem, ainda não há um con-
senso sobre o valor de corte de TSH-f mais adequado. Em 
2004, na Europa, os pontos de corte de TSH-f variavam de 5 
a 25 mUI/L, sendo que a grande maioria dos países adotava 
valores entre 10 e 20 mUI/L.5 No Brasil, atualmente, utilizam-
-se valores entre 4,5 e 20 μUI/mL.4

Inicialmente, com a justificativa de que as formas leves de 
HC não levariam a consequências para o desenvolvimento neu-
rológico, adotavam-se valores de corte de TSH-f mais eleva-
dos, evitando reconvocações e custos excessivos.6 Entretanto, 
o Consenso Europeu de Hipotireoidismo Congênito de 2014 
destacou, como objetivo primordial da TNN, a detecção de to-
dos os casos de HC primário1. Além disso, estudos recentes 
sugerem associação entre concentrações neonatais de TSH-f 
inferiores ao valor de corte e baixo rendimento escolar futuro.7

Neste contexto, vários serviços de triagem reduziram o valor 
de corte do TSH-f levando a um aumento do número de crianças 
com suspeita de HC e, portanto, maior taxa de reconvocação. 

O Serviço de Referência de Triagem Neonatal (SRTN) da 
Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) foi um dos 
centros de referência que optou por reduzir este valor de cor-
te. Responsável pela triagem, diagnóstico e acompanhamen-
to das crianças dos Departamentos Regionais de Saúde VII 
(Campinas) e XIV (São João da Boa Vista), atualmente utiliza 
o valor de corte de TSH-f de 5 µUI/mL em amostra de sangue 
total seco em papel filtro, equivalente a 11 µUI/mL em soro.

Tomando-se por base a experiência deste SRTN, que 
foi responsável pela condução da triagem de 380.741 
nascidos vivos no período de 2003 a 2009, a utilização 
do valor de corte de TSH-f de 5 µUI/mL resultou na con-
vocação de 3.961 destes neonatos para complementar a 
investigação, uma frequência de reconvocação de 1,04% 
[IC 95%: 1,01-1,07].8 

Após avaliação clínica e laboratorial de 3.713 crianças 
com TSH-f entre 5 e 10 µUI/mL, 339 [206 sexo mascu-
lino : 133 sexo feminino] tiveram diagnóstico de HC e 
iniciaram a reposição hormonal com levotiroxina, o que 
corresponde a uma prevalência de HC neste grupo de 
9,13% [IC 95%: 8,2-10,1] (Figura 1).8 
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Figura 1. Fluxograma da triagem para hipotireoidismo 
congênito no período de abril de 2003 a setembro de 2009 
no SRTN da Unicamp8
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 Analisando a função tireoidiana deste grupo, observa-
ram-se crianças com TSH sérico superior a 20 µUI/mL ou 
T4L abaixo do valor de referência, situação em que é preco-
nizado o tratamento imediato.1,8

Outros serviços de TNN do Brasil e do mundo também 
detectaram casos adicionais com a redução do valor de cor-
te. No Reino Unido, Jones et al.9 observaram, entre os 304 
casos de HC diagnosticados, 26 crianças com TSH-f entre 
8 e 10 mUI/L na TNN. E, no Rio de Janeiro, Barone et al.10, 
mostrou que 63% dos 475 casos de HC encontrados apre-
sentavam TSH-f entre 4,5 e 9,5 mUI/L. 

Estudo recente demonstrou que o valor de TSH-f de 5,03 
µUI/mL possui sensibilidade de 100% e a maior especificida-
de relacionada (93,7%), permitindo a detecção de todos os 
casos de HC, incluindo as formas leves.11  

Observa-se, por meio da análise dos estudos e experiên-
cias de cada centro de referência ao redor do mundo, que não 
há uniformidade entre os critérios utilizados para diagnóstico 
e acompanhamento nos diversos programas de TNN, o que 
justifica a variabilidade da porcentagem de casos diagnosti-
cados. Embora essa mudança tenha, provavelmente, gerado 

um incremento dos custos com a TNN e ansiedade para pais 
e familiares de crianças sadias, a redução do valor de corte 
do TSH-f permitiu a detecção de casos adicionais de HC que 
não seriam identificados com os pontos de corte mais altos 
utilizados por algumas instituições.

Tais achados tornam-se ainda mais relevantes com a 
descoberta de que elevações discretas do TSH, não de-
tectadas por alguns métodos de TNN, parecem estar re-
lacionadas à diminuição do aproveitamento escolar e do 
desempenho cognitivo.6,7,12 E, embora estudos adicionais 
sejam necessários para avaliar se o tratamento precoce 
destas crianças pode levar a melhora dos resultados cog-
nitivos em longo prazo,7 muitos defendem que, até que 
haja evidência de que não há risco de deficiência intelec-
tual sem o uso de levotiroxina, o tratamento destes casos 
é preferível.6,13

Considerando-se estes fatores, o uso do valor de cor-
te de 5 µUI/mL juntamente ao acompanhamento em longo 
prazo destas crianças, com o objetivo de detectar um maior 
número de casos de HC, mostra-se uma conduta prudente e 
aconselhável neste momento.
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