
 
 



O QUE É O INDATIR? 
 

O Indatir - Instituto da Tiróide é uma instituição sem 
fins lucrativos, fundada em dezembro de 2001 em 
São Paulo, reunindo especialistas do Brasil em 
problemas ligados à tiróide. Recentemente filiado ao 
Thyroid Federation International, o Indatir tem como 
objetivo principal disseminar informações confiáveis 
e acessíveis ao grande público sobre a tiróide e os 
problemas de saúde a ela relacionados. 
 
Paralelamente, o instituto busca trazer notícias 
recentes em pesquisa médica na área, pois entende 
que assuntos correlatos são de interesse público. 
Também são atribuições do Indatir contribuir para o 
desenvolvimento das ciências médicas nas áreas de 
pesquisa e assistência médica, clínica e cirurgia da 
tiróide. 
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HIPOTIROIDISMO NEONATAL 

  

Detecção neonatal 

 

O hipotiroidismo congénito é relativamente 

frequente, surgindo em um recém-nascido a cada 

3.500 nascimentos. A falta de função da glândula 

tiróide se deve, na maioria dos recém-nascidos, ao 

fato da tiróide não ter migrado para a região cervical, 

ficando em posição anómala na base da língua (ver 

figuras de crianças com tiróide ectópica). O exame 

com iodo radioativo e subsequente mapeamento da 

região mandibular e oral indica a concentração do 

radioiodo, captado pela tiróide lingual em posição 

anómala (ver a figura do mapeamento). 

Outras causas de hipotiroidismo neonatal são: 

 a ausência de formação da tiróide (agenesia) 

 tiróide atrofiada (motivos desconhecidos) 

 defeitos genéticos. 

 

Teste do "pezinho" 

Qualquer que seja a causa do hipotiroidismo 

neonatal é imperativo que se faça o diagnóstico nas 

primeiras semanas de vida do recém-nascido. Isto 

porque o delicado sistema nervoso central do 

neonato necessita de hormônio da tiróide para se 



desenvolver, atingir maturidade e completar sua 

organização funcional. 

No caso do recém-nascido, não receber o 

tratamento adequado no primeiro mês de vida já 

promoverá algum comprometimento do Sistema 

Nervoso Central, com grau variável de alterações 

neurológicas (falta de coordenação, disfunção 

cerebral mínima). Quanto mais tarde for o 

diagnóstico de hipotiroidismo e, portanto, mais tardio 

o tratamento — por exemplo dois a três meses — 

maior a probabilidade do recém-nascido ter sérias 

sequelas neurológicas é muito maior. Neste caso, 

notam-se graves alterações cerebrais com 

rebaixamento mental, além de falta de crescimento, 

alterações ósseas e metabólicas, anemia, icterícia 

prolongada e hérnia umbilical persistente. Alguns 

destes efeitos são irreversíveis e a criança passa a 

ter necessidade de cuidados especiais, escola 

adequada, sendo um ónus para a sociedade e para 

a família. Para detectarmos o hipotiroidismo 

congénito, todo recém-nascido deve fazer o "teste 

do pezinho", isto é, coletar sangue do calcanhar, na 

primeira semana de vida, colocar a gota de sangue 

em papel absorvente especial e enviar ao laboratório 

para verificar se a função tiróidea está normal. 

  



 

Figura 1: Paciente com hipotiroidismo congénito 

devido a um defeito na síntese de hormônios da 

tiróide. Não foi detectada a moléstia, pois não foi 

realizado o "teste do pezinho". Como consequência, 

sérios e irreversíveis sinais e sintomas de deficiência 

mental, alterações neurológicas, baixa estatura, 

macroglossa (língua inchada), expressão conhecida 

como "cretina". Embora tratado com L-Tiroxina, não 

haverá recuperação da parte cerebral e neurológica. 

 

Triagem neonatal no Brasil 

A triagem neonatal do hipotiroidismo congénito (e 

outras moléstias) começou no Brasil, em 1990, com 

entidades não governamentais como a APAE – 

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de 



São Paulo e a Fundação Ecuménica do Paraná. 

Obviamente, apenas parcelas dos recém-nascidos 

eram submetidas a testes e diagnosticadas 

precocemente. 

A rede pública de rastreamento neonatal se instalou 

em meados da década de 1990. Entre 1995 e 1999, 

o número total de exames chegou a 1,8 milhões, 

ainda muito insuficientes, mas um começo 

promissor. No início do novo século, observou-se 

que dos 3,5 milhões de recém-nascidos de todo o 

Brasil, apenas dois milhões de neonatos são 

rastreados para hipotiroidismo e, nem todos que são 

diagnosticados, são adequadamente tratados. Isto 

quer dizer que cerca de 1,5 milhões de recém-

nascidos não são rastreados, gerando, a cada ano 

que passa, cerca de 420 nascituros com deficiência 

mental severa e irreversível. Em 10 anos sem haver 

triagem universal, isto é, para todos recém-nascidos, 

teríamos cerca de 4.200 deficientes mentais, os 

quais acarretariam apreciáveis gastos com 

educação, cuidados médicos e fisioterápicos, 

escolas especiais além do ónus emocional e 

educacional para as famílias. 

 

Situação atual 

O ministro José Serra, no comando do Ministério da 
Saúde, tomando conhecimento desta situação 
caótica e, sem dúvida, dramática, criou o Programa 



Nacional de Triagem Neonatal por portaria 
GM/Ministério da Saúde no 822, de 06 de junho de 
2001. 

Este programa se baseia na Lei 8069, de julho de 

1990, que trata da Saúde da Criança e Adolescente, 

mencionando "obrigatoriedade de realização de 

exames visando diagnóstico e terapêutica de 

anormalidades neonatais" e na Portaria 

GM/Ministério da Saúde no 22 de janeiro de 1992, 

que especifica: "Incluso no Planejamento de Ações 

da Saúde o Programa para diagnóstico precoce de 

Fenilcetonuria e Hipotiroidismo Congénito". 

 

As metas propostas pela Portaria 822: 

 Cobrir 100% dos RN vivos 

 Definir e ampliar gama de patologias 

 Implantar rede nacional de triagem neonatal 

 A política será baseada em serviços de 

referência (em cada Estado) para triagem 

neonatal. 



 

Figura 2: Paciente com quadro grave de 

hipotiroidismo congénito não diagnosticado 

precocemente (não foi realizado o teste do pezinho). 

A falta de hormônio da tiróide no período neonatal 

levam a deficiência mental e sérios problemas 

neurológicos, como lesão piramidal e do cerebelo, 

impedindo-a de ambulação e a atitude de manter-se 

de pé. Tais sequelas são irreversíveis e podem ser 

evitadas desde que o paciente tenha o diagnóstico e 

a terapêutica instituída precocemente. 



 

 

Figura 3: A ectopia da glândula tiróide (glândula fora 

da posição normal, na região cervical) é a mais 

frequente causa de hipotiroidismo congénito, 

podendo ter caráter familiar (dois irmãos afetados). 

Quando se faz a cintilografia da tiróide, após uso de 

iodo radioativo, nota-se concentração do 

radionuclídeo na região sublingual, na base da 

língua. A tiróide ectópica é incapaz, geralmente, de 

produzir hormônios tireóideos de forma adequada e 

o recém-nascido necessita receber terapêutica com 

L-tiroxina logo nas primeiras semanas de vida. 

 

O Programa Nacional de Triagem Neonatal 

(PNTN) visa: 

 Triagem universal neonatal 

 Confirmação diagnostica 

 Acompanhamento e tratamento 



 

Realização por fases 

Fase 1 

Detectar hipotiroidismo congénito e fenilcetonuria 

(apenas dois testes de patologias mais comuns). 

Fase 2 

Incluir, além dos especificados acima, doença de 

anemia falciforme e hemoglobinopatias diversas. 

Fase 3 

Incluir, além dos precedentes, testes para fibrose 

cística. 

 

Figura 4: Em algumas crianças a tiróide ectópica 

sublingual pode vir a crescer, produzindo 

quantidades de hormônios razoáveis, impedindo, 

portanto, as sequelas neurológicas. 

Frequentemente, forma uma esfera na base da 

língua, visível ao exame da cavidade bucal. A 

remoção da tiróide ectópica pelo médico especialista 



em ORL levará a hipotiroidismo, necessitando 

imediata reposição de L-Tiroxina. 

 

Quem são os responsáveis? 

 Os governos estaduais e respectivas secretarias 

de saúde estaduais, bem como o Distrito 

Federal.  

 Os municípios (em cada estado) 

 

Serão criadas redes estaduais de triagem neonatal 

com:  

 Postos de coleta 

 Serviços credenciados de laboratórios para 

referência em triagem neonatal, bem como 

centros especializados em tratamento de 

doenças congénitas. 

 Haverá um coordenador estadual para o PNTN. 

 

O Ministério da Saúde, através da Secretaria de 

Assistência à Saúde (SAS/MS), será o 

responsável para distribuir manual de normas 

técnicas e rotinas operacionais. 

 

Cada estado terá que assumir o compromisso de 

100% de cobertura e ter rede estadual de coleta, 



além de emitir relatório mensal. Poderá haver 

cancelamento automático do credenciamento se não 

for cumprida a norma. Haverá no mínimo um posto 

de coleta por município. 

Os laboratórios especializados em triagem neonatal 

serão credenciados em número compatível com a 

quantidade de nascimentos de cada estado. 

 

O PNTN terá assessoria de três profissionais 

qualificados  

Dra. Tânia M. Carvalho (São Paulo) 

Dra. Helena Pimentel (Salvador) 

Dra. Paula Vargas (Porto Alegre) 

 

Como estamos organizados em 2002? 

No momento 24 estados já possuem um ou dois 

centros de triagem neonatal e outros estados ainda 

estão se organizando. 

A julgar pelos pagamentos do SUS (e não pelo 

número exato das crianças nascidas vivas), apenas 

50% das 3,5 milhões de crianças nascidas vivas são 

atualmente rastreadas e nem todas são tratadas. 

É importante ressaltar que cerca de 1.100 a 1.200 

crianças com hipotiroidismo congénito irão nascer, a 



cada ano, em todo o Brasil. No caso de não haver 

rastreamento neonatal adequado, com terapêutica e 

acompanhamento contínuo e persistente, teremos 

um número apreciável de crianças excepcionais e 

adultos com deficiência mental em pouco tempo. 

É imperativo que as sociedades de Endocrinologia, 

de Pediatria, de triagem neonatal e o Instituto da 

Tiróide se mobilizem para que o PNTN seja 

implantado e que tenha eficiência para atingir o 

objetivo proposto no menor tempo possível. 
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