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RESUMO
O hipotireoidismo congênito (HC) é um distúrbio do metabolismo,
caracterizado pela produção deficiente dos hormônios tireoidianos. A literatura
ressalta que crianças podem apresentar alterações cognitivas, linguísticas e
problemas comportamentais, mesmo quando o diagnóstico e o tratamento iniciaram
precocemente. O estudo teve como objetivo verificar desempenho em habilidades
motoras, comunicativas e cognitivas de indivíduos com hipotireoidismo congênito,
tratados desde o período neonatal e comparar esses achados com seus pares sem
alterações da tireoide. Participaram deste estudo 15 indivíduos com o diagnóstico de
hipotireoidismo congênito do gênero feminino, com idade cronológica variando entre
36 a 71 meses, com Quociente de Inteligência superior a 70, denominado Grupo
Experimental (GE); e 15 indivíduos típicos, sem alterações da tireoide, denominado
Grupo Comparativo (GC). Os participantes dos dois grupos foram pareados quanto à
idade cronológica e nível socioeconômico. Os instrumentos de avaliação utilizados
foram: Entrevista com pais; Observação do Comportamento Comunicativo; Teste de
Vocabulário por Imagem Peabody – TVIP; Teste de Screening de Desenvolvimento
DenverII. Foi realizada avaliação psicológica, quanto ao nível intelectual, com a
aplicação da Escala de Inteligência StanfordBinet. Os resultados mostraram que o
desempenho das crianças do GE quanto às habilidades comunicativas, de
linguagem, cognitiva e de linguagem receptiva apresentaram diferença estatística
significante quando comparado com o GC. Os achados desse trabalho confirmam a
interferência do HC no desenvolvimento infantil, ressaltando que indivíduos com HC,
mesmo diagnosticados e tratados precocemente, podem apresentar alterações
motoras, comunicativas e cognitivas e esses prejuízos poderão afetálos no decorrer
da vida, inclusive nas habilidades escolares. Reiterase que estudos longitudinais
são importantes para acompanhar e prevenir essas alterações.

Palavraschave: hipotireoidismo congênito, linguagem, desenvolvimento infantil

Abstract

ABSTRACT
Performance motor, communication and cognitive skills of children with congenital
hypothyroidism treated since the neonatal period
Congenital hypothyroidism (CH) is a metabolic disorder characterized by deficient
production of thyroid hormones. The literature points out that children may have
cognitive, language and behavioral problems changes even when the diagnosis and
treatment started early. The study aimed to verify performance in motor,
communication and cognitive abilities of individuals with congenital hypothyroidism
treated from the neonatal period and to compare these findings with their peers
without thyroid changes. The study included 15 subjects with a diagnosis of
congenital hypothyroidism females with chronological age ranging from 36 to 71
months, with Intelligence Quotient greater than 70, called Experimental Group (GE);
and 15 typical individuals without thyroid changes, called Comparative Group (GC).
Participants in both groups were matched for chronological age and socioeconomic
status. The assessment instruments used were: Interview with parents; Observation
of Communicative Behavior; Vocabulary Test Peabody Picture  TVIP; Screening
Test Development DenverII. Psychological assessment was conducted, on the
intellectual level, with the application of the StanfordBinet Intelligence Scale. The
results showed that children's performance of GE regarding communication skills,
language, cognitive and receptive language showed statistically significant
differences when compared to the GC. The findings of this study confirm the
interference of HC in child development, noting that individuals with HC, even if
diagnosed and treated early, may have driven, communicative and cognitive changes
and these losses may affect them throughout their lives, including in school skills. It is
reiterated that longitudinal studies are important to monitor and prevent these
changes.
Key words: Congenital hypothyroidism; Language; Development
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1. INTRODUÇÃO
O Hipotireoidismo Congênito (HC) é uma das mais frequentes alterações
do metabolismo caracterizada pela produção ineficiente dos hormônios tireoidianos
devido ao mau funcionamento ou malformação da glândula tireoide. Essa deficiência
metabólica é uma das causas de deficiência intelectual que pode ser evitada, caso o
diagnóstico e o tratamento ocorra antes do aparecimento da doença. Entretanto, as
crianças com HC podem apresentar prejuízos no desenvolvimento global e
necessitarão realizar o tratamento para o resto de suas vidas.
O diagnóstico do HC é realizado pelo Teste do Pezinho, feito nos
primeiros dias de vida da criança e, caso constatese o problema, esse indivíduo tem
o direito de receber acompanhamento com equipe multidisciplinar (médico
endocrinologista pediátrico, assistente social e psicólogo) para adequação da
dosagem do hormônio sintético e avaliações periódicas quanto à saúde geral e o
desenvolvimento.
Infelizmente, apesar de o acompanhamento ser previsto por lei, nem
sempre ele ocorre de forma longitudinal e, além disso, no Brasil, o exame genético
para saber a causa do HC não é um procedimento de rotina, o que também pode
interferir no tratamento e na resposta de cada indivíduo aos insultos provocados pela
falta do hormônio.
Os hormônios tireoidianos têm influências no sistema nervoso central e,
quanto maior o período de insuficiência hormonal, maior a gravidade e extensão dos
danos cerebrais, além disto, se os indivíduos com HC ficam sem a dosagem correta
do hormônio, em determinadas épocas de suas vidas, ficam sem a proteção
necessária para o funcionamento cerebral, com reflexos para seu desenvolvimento e
aprendizagem.
Apesar do corpo teórico desenvolvido, há muitas questões que são
necessárias elucidar quanto ao desenvolvimento global de crianças com este
distúrbio metabólico, visto que esta alteração do metabolismo irá acompanhar os
indivíduos ao longo de suas vidas, com repercussões nas habilidades acadêmicas e
sociais. Quanto melhor for o desenvolvimento da criança, melhor será a qualidade
de vida do indivíduo adulto. Assim, com o diagnóstico e o tratamento iniciados
precocemente é possível a prevenção da deficiência intelectual, mas isto não
significa que estes indivíduos não são de risco para dificuldades nas diferentes
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áreas do desenvolvimento e, principalmente para o desenvolvimento da linguagem e
dos processos necessários para aprendizagem, principalmente da primeira infância
à idade escolar.
A harmonização de diagnóstico, gestão e vigilância em saúde pode
favorecer a realização de estudos epidemiológicos, interferir na qualidade dos
procedimentos oferecidos, melhorar a adesão dos afetados ao tratamento ao longo
dos anos e reduzir os efeitos deletérios do HC.
Diante do exposto, esse estudo tem como relevância científica e social
identificar as possíveis alterações comunicativas, sociais e motoras observadas nos
indivíduos com HC tratados desde o período neonatal e comparar essas habilidades
com seus pares sem alterações metabólicas.
Além disso, a partir desses resultados, podese mostrar a importância do
Fonoaudiólogo na equipe mínima do Teste do Pezinho, a fim de detectar
precocemente essas alterações e encaminhar o paciente para reabilitação.
Outro aspecto importante será a divulgação dos resultados para
conscientizar a população da necessidade de início imediato do tratamento para o
HC e do acompanhamento adequado e longitudinal das possíveis alterações que
esta alteração metabólica provoca.
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2. REVISÃO DE LITERATURA
2.1.

HIPOTIREOIDISMO

CONGÊNITO:

HISTÓRICO,

DIAGNÓSTICO

E

TRATAMENTO.
O hipotireoidismo congênito (HC) é um distúrbio do metabolismo,
caracterizado pela produção deficiente dos hormônios tireoidianos devido ao mau
funcionamento ou malformação da glândula tireoide. É a principal causa de
deficiência

intelectual

passível

de

prevenção

se

diagnosticada

e

tratada

precocemente (ALMACHE, 2003; SETIAN, 2007; NASCIMENTO, 2011; WHELEER
et al., 2012; BARONE et al., 2013; ROVET, 2014; DIAZ, LIPMAN, 2014).
A

literatura

tem

relatado

que

a

gravidade

das

alterações

no

desenvolvimento de indivíduos com HC, quanto às habilidades motoras, cognitivas e
linguísticas, está relacionada com a idade da criança ao receber o diagnóstico e ao
iniciar o tratamento (LUDUEÑA et al., 2002, HATIPOGLU et al., 2006; DIAZ,
LIPMAN, 2014). Entretanto, alterações nestas habilidades têm sido observadas
também em crianças com HC, mesmo quando o diagnóstico foi precoce e o
tratamento foi considerado dentro de padrões adequados (BARGAGNA et al., 2000,
ANDROVANDI; NUNES, 2004, BONGERSSCHOKKING et al., 2005, ROVET, 2005,
BARGAGNA et al., 2006, KEMPERS et al., 2006). A magnitude de tais alterações
depende de alguns fatores como a etiologia do HC, época de seu início (pré ou pós
natal), gravidade da deficiência hormonal e idade da criança ao iniciar o tratamento
de reposição hormonal (ALMACHE, 2003, BONGERSSCHOKKING et al., 2005,
ROVET, 2005, DANTAS et al., 2006; MAGALHÃES et al., 2009; ROVET, 2014;
DIAZ, LIPMAN, 2014).
A incidência do HC mais do que duplicou nos últimos anos por causa de
vários fatores, incluindo critérios mais rigorosos de diagnóstico, como mudanças nos
métodos de rastreio quanto ao índice de corte; mudanças demográficas e aumento
da sobrevida de prematuros (WASSNER, BROWN, 2015; VIGONE et al., 2015). O
HC é o distúrbio endócrino pediátrico mais frequente, com incidência variando de
1:3.000 a 1:4.000 crianças nascidas vivas (NASCIMENTO, 2011; ANJUM et al.,
2014; VIGONE et al., 2015) e afeta de duas a três vezes mais o gênero feminino
(NASCIMENTO, 2011; MACIEL et al., 2011; MACIEL et al., 2013; AGRAWAL et al.,
2015).
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A prevalência do HC é variável entre os grupos étnicos, sendo menos
prevalente entre os negros americanos que entre os hispânicos (1:10.000 x 1:2.700),
assim como é mais prevalente em mulheres (1:4.000 x 1:7.700) (AGRAWAL et al.,
2015). Um estudo brasileiro estimou a prevalência de HC em aproximadamente
1:4.795 (RAMOS et al., 2008). Crianças com síndrome de Down têm risco 35 vezes
maior para apresentar o HC do que a população geral (MACIEL et al., 2011;
MACIEL et al., 2013; AGRAWAL et al., 2015).
A Triagem Neonatal (TN) para alterações metabólicas, também conhecida
por “Teste do Pezinho”, se refere a um conjunto de procedimentos de Screening que
objetiva detectar precocemente alterações do metabolismo que podem acarretar
problemas graves para a criança quanto ao seu desenvolvimento.
O estado de São Paulo foi pioneiro na realização de TN. A TN teve início
em 1976 quando Dr. Benjamin Schmidt criou o projeto de TN para Fenilcetonúria na
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de São Paulo (APAESP). Dez anos
mais tarde iniciou a TN para Hipotireoidismo Congênito.
A primeira legislação que se tem conhecimento no Brasil sobre TN foi
publicada em 1985, no Rio de Janeiro, tornando obrigatória a TN para Fenilcetonúria
e Hipotireoidismo Congênito (FRANÇA, DOMINGOS, 2008; NUNES et al., 2013).
Em junho de 2001, o Ministério da Saúde publicou a portaria GM/MS nº
822, criando o Programa Nacional de Triagem Neonatal (PNTN), com a finalidade de
realizar Triagem Neonatal para alterações do Metabolismo em todas as crianças
nascidas em território brasileiro (BRASIL, 2002; FRANÇA; DOMINGOS, 2008;
NASCIMENTO, 2011; NUNES et al., 2013).
O diagnóstico e o tratamento do HC foram normatizados no Brasil pelo
Ministério da Saúde pela Portaria nº 56, publicada em 29 de janeiro de 2010
(BRASIL, 2010). A importância desta Portaria é o estabelecimento de que toda
criança nascida em território nacional tem o direito de realizar este exame
gratuitamente pelo Sistema Único de Saúde – SUS, bem como o tratamento,
contribuindo para o diagnóstico precoce e redução dos efeitos nocivos desta
condição para o desenvolvimento infantil. No estado de São Paulo, cinco Centros de
Referência do Programa de Triagem Neonatal (PTN) para alterações do
metabolismo “Teste do Pezinho” são credenciados pelo SUS.
Como as manifestações do HC são, na maioria dos casos, tardia, o
diagnóstico deve ser realizado por meio da TN para alterações do Metabolismo em
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tempo oportuno, realizando medidas do TSH em amostra de sangue do calcanhar,
colhida em papel filtro, seguida de medidas da Tiroxina (T4) total e livre em amostra
de soro quando o TSH for superior a 20mUI/L por radioimunoensaio ou superior a 15
mUl/L por ensaios imunométricos.
Também pode ser realizada a medida do T4, em amostra de papel filtro
que deverá apresentar valor superior a 6mcg/dL, seguida de medidas do TSH
quando o valor do T4 for baixo. Os resultados do rastreamento positivo devem
sempre ser seguidos da dosagem do T4 total e livre e TSH em amostra de sangue
venoso, obtida com maior brevidade possível, para a confirmação diagnóstica. A
realização dos exames nesta sequência permite a detecção da maioria dos casos,
entretanto, se a utilização do ponto de corte do TSH fosse de 10mUI/L na TN, isto
poderia aumentar sensivelmente a identificação de pacientes com HC (CORBETTA
et al., 2009).
Os testes sanguíneos devem ser realizados entre o 2º e 7º dia após o
nascimento do bebê e o reteste de rastreamento positivo até o 30º dia de vida,
preferencialmente, quando a função hormonal do recémnascido já se encontra
estabilizada. Este período possibilita o diagnóstico e início do tratamento precoce
dos casos positivos para o HC. Nesta época a criança deve iniciar o tratamento com
uso de medicamento, que se refere ao uso de hormônio sintético. O
acompanhamento hormonal por meio de exames laboratoriais também faz parte da
rotina de tratamento destes indivíduos ao longo das suas vidas (BRASIL, 2002;
SOUZA et al., 2013).
Dosagens do TSH normal com T4 total abaixo do valor de referência, com
proteína carreadora de hormônios tireoidianos TBG abaixo do valor de referência,
significa um resultado falso positivo para HC, uma vez que a redução da TGB leva a
dosagens baixas de T4 no soro. Nestes casos, o diagnóstico deve ser confirmado por
meio da dosagem do T4 livre. Podese encontrar, também, TSH normal com T4 total
baixo em neonatos prematuros, em lactentes enfermos, no HC secundário e no caso
de infusão de dopamina ou uso de doses altas de corticoides (ROSE et al., 2006).
A causa mais frequente de HC permanente é a disgenesia tireoidiana
(DT), que inclui a agenesia, hemiagenesia, ectopia de tecido tireoidiano e hipoplasia
tireoidiana, o que corresponde a 85% de todos os casos (AGRAWAL et al., 2015).
A DT descreve um espectro de defeitos da organogênese da tireóide
(CANGÜL et al., 2014; SZINNAI, 2014; KÜHNEN et al., 2014). Cinco formas
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monogenéticas devido a mutações no TSHR, PAX8, NKX21, FOXE1 e NKX25
foram identificadas até o momento (SZINNAI, 2014). A ectopia é a causa mais
comum de disgenesia (2/3 dos casos), seguido de aplasia e hipoplasia da tireoide.
A dishormonogênese representa a segunda causa de HC (15% dos
casos), são herdadas de forma autossômica recessiva e é causada por mutações
em diferentes genes envolvidos nas etapas da síntese do hormônio tireoidiano
(GROB, MARTÍNEZAGUAYO, 2012). Dishormonogênese tireoidiana compreende
defeitos em todas as etapas da síntese de hormônio da tireoide. As mutações em
genes estão bem descritas na literatura, causando defeito de transporte de iodo
(SLC5A5), defeito na organogênese do iodo (TPO, DUOX2, DUOXA2, SLC26A4),
síntese

de

tireoglobulina

e

defeito

no

transporte

ou

deficiência

de

deiodinaseiodotirosina (DEHAL1 IYD) (SZINNAI, 2014; MUÑOZ et al, 2014).
O hipotireoidismo central decorre da falta de estímulo do TSH na glândula
tireoide e é devido à máformação ou disfunção hipofisária ou hipotalâmica e tem
sido associado com mutações nos fatores transcricionais hipofisários e mutações no
TSH beta. Estes casos de HC central, individuais e/ou familiares, estão associados a
mutações de diversos genes (MACIEL et al., 2011). A síndrome de resistência ao
hormônio tireoidiano é uma doença rara, com espectro clínico variável, decorrente
de diminuição da responsividade aos hormônios tireoidianos (GROB, MARTÍNEZ
AGUAYO, 2012; KÜHNEN et al., 2014).
No HC haverá o fornecimento insuficiente de hormônio da tireoide para o
organismo. Ela é responsável por produzir, armazenar e liberar os hormônios
tireoidianos (tiroxina e triiodotironina) na corrente sanguínea.
Um

pequeno

número

de

lactentes

apresenta

HC

transitório,

principalmente em áreas onde existe carência endêmica do iodo. O HC transitório
pode estar presente ainda em prematuros, em casos de passagem transplacentária
de drogas antitireoidianas ou anticorpos bloqueadores da função tireoidiana e na
exposição perinatal ao excesso de iodo. Nestes casos, o tratamento é similar ao das
formas permanentes, ou seja, a criança com suspeita da forma transitória deve ter a
administração do hormônio sintético, descontinuado por 30 dias; realizado novos
exames sanguíneos e nova avaliação da função tireoidiana e decidido pela
continuidade ou não do tratamento (ROSE et al., 2006).
Para que seja determinada a etiologia do HC, é indicada a realização de
exames de ultrassonografia ou cintilografia da tireoide (ROSE et al., 2006), além do
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exame genético (SZINNAI, 2014). Exames genéticos para a determinação da
etiologia também devem ser realizados, mas no Brasil, poucos centros oferecem
esta avaliação gratuita e apesar das diretrizes de tratamento prever a realização da
avaliação genética, este exame não é realizado como rotina nos centros
credenciados pelo SUS.
O tratamento do HC é realizado por meio da reposição hormonal com
levotiroxina. A levotiroxina é o hormônio sintético utilizado no tratamento de
reposição hormonal da glândula da tireoide, principalmente no HC, quando a
produção do T4 é baixa ou ausente (KORKMAZ et al., 2014; VAN VLIET,
DELADOËY, 2014). O tratamento do HC consiste na administração diária do
hormônio tireoidiano, a levotiroxina sódica, uma vez ao dia, por via oral e em jejum,
e aguardar aproximadamente uma hora antes de ingerir qualquer alimento, para
melhor absorção e eficácia da medicação (BRASIL, 2002; NUPAD, 2012).
Diretrizes práticas para o diagnóstico e tratamento do HC foram
formuladas e as recomendações incluem: triagem neonatal para todos os recém
nascidos; abordagens para avaliar a causa (incluindo exames genéticos) e a
gravidade da doença; o início imediato da suplementação de levotiroxina apropriada
e monitorização frequente para garantir ajustes de dose a fim de manter os níveis de
hormônio da tireoide nas faixasalvo; um julgamento apropriado para o tratamento
em pacientes com suspeita de HC transitório; avaliações periódicas das funções de
desenvolvimento

físico,

neuropsicomotor

e

neurossensoriais,

consultando

profissionais de saúde, conforme o caso; educação para a população sobre o HC,
suas causas e consequências para o desenvolvimento infantil.
Os casos diagnosticados com HC devem receber tratamento e
acompanhamento de equipe multidisciplinar composta ao menos por médico
endocrinologista ou endocrinologistapediatra, psicólogo e assistente social. Cabe
ressaltar que, até o presente momento, o profissional fonoaudiólogo, pelas
normativas do Ministério da Saúde, não compõem o rol de profissionais de equipe
multidisciplinar para o acompanhamento dos casos de HC nos programas de
triagem neonatal, credenciados pelo SUS.
A literatura também apresenta que a dosagem da reposição hormonal
deve ser individualizada e adequada às necessidades de cada indivíduo e que
quanto maior a dosagem de levotiroxina no início do tratamento menores são os
índices de alterações do desenvolvimento (ROVET, 2005; MACIEL et al., 2011;
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MACIEL et al., 2013; DIAZ, LIPMAN, 2014), Entretanto deve ser evitado o
tratamento com “superdosagens” (NUPAD, 2012; DIAZ, LIPMAN, 2014). A
superdosagem de levotiroxina sódica é indesejável e deve ser evitada não só pelos
próprios sintomas da tireotoxicose (irritabilidade, insônia, choro intenso, tremores,
sudorese, fezes amolecidas, taquicardia), como também pela possibilidade de
promover avanço da idade óssea e fechamento precoce de suturas cranianas
(craniossinostose), quando mantida por tempo prolongado (NUPAD, 2012).
Seguindo o protocolo previsto pelo Ministério da Saúde para o tratamento
do HC, o acompanhamento dos níveis hormonais deve ser realizado a cada quatro a
seis semanas nos primeiros seis meses de vida, a cada dois meses entre seis e
dezoito meses e a cada três a seis meses após este período (BRASIL, 2002).
Avaliações

periódicas

do

desenvolvimento

neuropsicomotor

e

do

crescimento ponderoestatural também ajudam garantir a adequação constante da
terapia de reposição hormonal (SOUZA et al., 2002).
No que se refere à idade de início do tratamento, a recomendação
internacional é de que todas as crianças iniciem a reposição hormonal até a
segunda semana de vida ou no máximo, antes do primeiro mês de vida para evitar
sequelas, principalmente o comprometimento do sistema nervoso central (SNC)
(BONGERSSCHOKKINK et al., 2000; MACIEL et al., 2011).
No tratamento do HC, uma grande preocupação é a prevenção da
deficiência intelectual (DI) que pode trazer efeitos devastadores para toda a vida
destes sujeitos (KEMPERS et al., 2006; DIMITROPOULOS et al., 2009; TORRES et
al., 2004; ROVET, 2014). Entretanto, estudos atuais referem que políticas públicas
eficientes, com a realização de rastreio e a preocupação com o acompanhamento
destes pacientes a DI grave tende a ser erradicada, muito embora distúrbios
neurocognitivos e do comportamento possam ser encontrados (KOMUR et al., 2013;
AGRAWAL et al., 2015)
O que se discute na literatura é a presença de diversas variáveis
envolvidas no desenvolvimento intelectual e a interferência dos fatores de risco no
HC. Dentre estes, além do diagnóstico e tratamentos iniciados precocemente, são
elencados: a gravidade e a etiologia do HC, a dosagem medicamentosa do
hormônio sintético, a adequação individual desta dosagem no decorrer do
tratamento, o tempo de normalização do TSH, a presença de comorbidades e o nível
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socioeconômico (SIMONS et al., 2004; BARGAGNA et al., 2006; DIMITROPOULOS
et al., 2009).
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2.2. HIPOTIREOIDISMO CONGÊNITO E MANIFESTAÇÕES CLÍNICAS
Os efeitos deletérios da falta dos hormônios tireoidianos durante o período
gestacional podem ser evitados com os exames realizados na gestante durante o
período gestacional. Desta forma, é necessário o monitoramento dos níveis
hormonais maternos, pois estes irão favorecer o desenvolvimento pela passagem
transplacentária dos hormônios da mãe para o feto (CALVO et al., 2002, LUDUEÑA
et al., 2002; LAVADOAUTRIC et al., 2003, KEMPERS et al., 2006; SETIAN, 2007;
NASCIMENTO, 2011).
Os hormônios tireoidianos têm grande influência no desenvolvimento do
SNC durante a vida fetal e ao longo dos primeiros anos de vida (CARREÓN
RODRIGUEZ, PÉREZMARTINEZ, 2012; ROVET, 2014; NANDI MUNSHI, TAPLIN,
2015). Nos casos de HC em que a mãe tem a função tireoidiana normal e o feto
apresenta alguma disfunção tireoidiana durante a gestação, as áreas do SNC mais
afetadas são cerebelo, hipocampo e córtex, principalmente o visual e o auditivo
(KEMPERS et al., 2006).
Devido

à

grande

participação

dos

hormônios

tireoidianos

no

desenvolvimento cerebral, quanto maior o período de insuficiência hormonal, maior a
gravidade e extensão dos danos cerebrais e quanto antes se iniciar a reposição
hormonal com levotiroxina, menos a criança será afetada (ALMACHE, 2003;
ROVET, 2005, GRÜTERS, KRUDE, 2007; TORRESANI, 2014; DIAZ, LIPMAN,
2014).
A partir do nascimento a transferência de hormônio materno para o feto
desaparece e, aqueles recémnascidos não tratados apresentarão nitidamente
atraso no desenvolvimento físico e cognitivo com possibilidade de DI de grau variado
(ZOELLER, 2004). Após cerca da terceira a quarta semanas de idade, os bebês vão
depender exclusivamente de seu próprio hormônio da tireoide (SETIAN, 2007).
As características clínicas podem não aparecer de pronto devido à
proteção relativa e transitória dos hormônios tireoidianos maternos durante a
gestação e, embora as sequelas se iniciem antes do primeiro mês, estas crianças
podem se desenvolver normalmente ou com poucos sintomas até o terceiro ou
quinto mês (SOUZA et al., 2002). Por esta razão, o diagnóstico clínico é difícil e
incomum de ser realizado antes do terceiro mês de vida e a detecção do HC durante
a primeira semana de vida se torna essencial para o início rápido do tratamento e,
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consequentemente, para a prevenção de suas manifestações e sequelas (KOCH,
2005, JONES et al., 2006, ROSE et al., 2006).
O quadro clínico se estabelece lentamente, em semanas ou meses, porém
a maior parte das manifestações pode ser inespecífica (JONES et al., 2006). Por
este motivo somente 5% das crianças são diagnosticadas clinicamente, apesar de
15 a 20% já apresentarem sinais clínicos sugestivos, quando examinadas
cuidadosamente entre a 4ª e 6ª semanas, antes da comunicação dos resultados dos
testes de rastreamento.
Já nos três primeiros meses de vida, as crianças com HC podem
apresentar sinais clínicos sugestivos desta alteração metabólica, tais como: letargia,
sonolência, hipotonia, hipotermia, icterícia prolongada, edema, olhos empapuçados,
fontanelas amplas, distensão abdominal, bócio, macroglossia, “fácies cretínica”,
choro rouco, obstrução nasal, dificuldade para mamar, dificuldade respiratória,
constipação intestinal, pele fria, pálida, seca, descamativa e carotinêmica, hérnia
umbilical, alterações do crescimento com peso e estatura deficientes, atraso na
dentição e retardo na maturação óssea (BENEVIDES et al., 2006; NAKAMIZO et al.,
2007; NASCIMENTO, 2011; NUNES et al., 2013).
Após o terceiro mês estes sinais tornamse cada vez mais evidentes e é
possível observar atraso do crescimento físico e desenvolvimento neuropsicomotor
em níveis não normativos (NASCIMENTO, 2011). No entanto, um pequeno número
de bebês com HC podem mostrar efeitos da alteração do metabolismo nos primeiros
dias após o nascimento.
Os hormônios tireoidianos aceleram a maioria dos processos biológicos, e
apresentam efeitos metabólicos e metamórficos. Os efeitos metamórficos referemse
ao crescimento somático e à diferenciação dos tecidos relacionados com o
desenvolvimento do SNC, acarretando oxigenação cerebral deficiente, levando a
lesão

ou

disfunção

cerebral

e,

consequente,

atraso

do

desenvolvimento

neuropsicomotor (DNPM) e DI (BORGES et al., 2006; KORKMAZ et al., 2014).
O

SNC

continua

o

seu

desenvolvimento

no

período

pósnatal,

especialmente nos primeiros seis meses. As diferentes partes do sistema nervoso
têm diferentes períodos no processo de maturação, e as consequências da
deficiência hormonal tireoidiana dependem da fase em que o hipotireoidismo vai
estar

presente,

além

da

qualidade

RODRIGUEZ, PÉREZMARTINEZ, 2012).

da

deficiência

hormonal

(CARREÓN
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Destes hormônios, dependem os processos de vascularização do SNC,
mielinização, arborização dendrítica, formação de sinapses, migração neuronal,
diferenciação celular e expressão de genes (NUNES, 2003; FERREIRA et al., 2011;
KORKMAZ et al., 2014). As alterações nas conexões neuronais reduzem a
capacidade de transmissão neuronal afetando o funcionamento intelectual. Como
estes processos normalmente apresentam um pico a partir do quinto mês de
gestação e após o nascimento, dependendo do tipo de processo e sua localização
no cérebro, os níveis adequados de hormônio tireoidiano são essenciais para
garantir o desenvolvimento da criança (NUNES, 2003).
No córtex, a deficiência hormonal reduz o comprimento e as ramificações
dos neurônios piramidais, a densidade das terminações axonais e o número de
espinhas dendríticas. No cerebelo, ocorrem déficits no número, densidade e
ramificações dos dendritos. Portanto, na presença do HC podem ser observadas
diminuições do tamanho absoluto do cérebro e do cerebelo, além de atrofia das
circunvoluções cerebrais (NUNES, 2003).
Clairman et al. (2015) afirmaram que o córtex é sensível a perda dos
hormônios da tireoide no início do HC, podendo ser verificados diferentes padrões
de afinamento cortical entre regiões cerebrais, que pode refletir no tempo que a
criança permaneceu com deficiência dos hormônios tireoidianos, durante o
desenvolvimento cortical.
A falta de hormônios tireoidianos pode resultar em disfunção em áreas
cerebrais específicas, afetando a região parietal posterior, responsável pela
localização espacial; os lobos temporais inferiores, responsáveis pela identificação
dos objetos; o núcleo caudado, relacionado com a atenção; o hipocampo, associado
à memória, e pode resultar também em perda auditiva. Avaliações de pacientes com
HC, mesmo identificados e tratados precocemente por meio de triagem neonatal,
demonstram que a inteligência pode alcançar pontuações dentro de padrões de
normalidade, mas com a possibilidade de apresentarem transtornos na atenção,
memória, percepção visuoespacial e linguagem (BARBAGNA et al., 2006; BLASI et
al., 2009; WHEELER et al.,2012; CARREÓNRODRIGUES, PÉREZMARTINEZ,
2012; SIMIC et al., 2013).
Porterfield e Hendrich (1993) sugeriram que o papel dos hormônios
tireoidianos no desenvolvimento neurológico acontece em três fases:
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Fase I: período anterior à síntese dos hormônios tireoidianos pelo feto em
que a maior parte do tronco cefálico e uma porção significante da neurogênese
cerebral dependem da passagem transplacentária de hormônio tireoidiano materno.
Esta fase correspondente entre a décima e décima segunda semana gestacional.
Fase II: período em que a tireoide do feto é capaz de sintetizar e secretar
seus hormônios. Nesta fase, a migração, proliferação e maturação neuronal e o
desenvolvimento de sinapses dependem dos hormônios tireoidianos fetais e
maternos.
Fase III: período após o parto em que o desenvolvimento neurológico
depende exclusivamente dos hormônios tireoidianos secretados pela tireoide do
recémnascido (RN). Tanto a mielinização como a gliogênese continuam ocorrendo
até os dois anos de idade, porém em maior atividade nesta fase do que na fase
anterior.
Os danos no tecido neuronal são irreversíveis e não acarretam apenas
deficiências intelectuais, mas também outras alterações neurológicas, metabólicas e
maturacionais podendo refletir em dificuldades na comunicação oral e escrita,
alterações comportamentais e desordens nos processos de aprendizagem (NUNES,
2003; KOMUR et al., 2013; SIMIC et al., 2013).
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2.3. HABILIDADES DO DESENVOLVIMENTO NA PRESENÇA DO HC

A maior preocupação quanto ao desenvolvimento de crianças com HC
reside na DI, que pode ser prevenida caso os procedimentos de diagnóstico e
tratamento ocorram precocemente (GROSSE,VLIET, 2011; SLUIJIS et al., 2012;
KOMUR et al., 2013; ROVET, 2014).
Muitos estudos foram realizados para verificar o desempenho e/ou
desenvolvimento intelectual de pessoas com HC, principalmente comparando com
pares saudáveis (SOUZA et al., 2002; ANDROVANDI, NUNES, 2004; ROVET, 2005;
BARGAGNA et al., 2006; KEMPERS et al., 2006; KEMPERS et al., 2007; GEJÃO,
LAMÔNICA, 2008; SLUIJIS et al., 2008; BLASI et al., 2009; DIMITROPOULOS et al.,
2009; GEJÃO et al., 2009; GILBERT et al., 2011; GROSSE,VLIET, 2011; SLUIJIS et
al., 2012; KOMUR et al., 2013; ROVET, 2014), mesmo na ausência de deficiência
intelectual.
Alguns destes estudos avaliaram o índice do Quociente de inteligência
(QI) dos participantes, subdividindoo em QI total, verbal e de execução (KEMPERS
et al., 2007; WHEELER et al., 2011) ou ainda comparando o QI com o desempenho
dos sujeitos nas habilidades psicomotoras, verbais e comportamentais (SOUZA et
al., 2002; ROVET, 2005; KEMPERS et al., 2006; DIMITROPOULOS et al., 2009;
SLUIJIS et al., 2012; KOMUR et al., 2013). Os resultados mostraram que crianças
ou jovens com HC são considerados de risco para apresentarem alterações
cognitivas, linguísticas e de comportamento (SOUZA et al., 2002; OERBECK et al.,
2003; ANDROVANDI, NUNES, 2004; SIMONS et al., 2004; ROVET, 2005;
BARGAGNA et al., 2006; HATIPOGLU, 2006; KEMPERS et al., 2006; KEMPERS et
al., 2007; GEJÃO, LAMÔNICA, 2008; SLUIJIS et al., 2008; BLASI et al., 2009;
DIMITROPOULOS et al., 2009; GEJÃO et al., 2009; SLUIJIS et al., 2012; KOMUR et
al., 2013; SIMIC et al., 2013; CLAIRMAN et al., 2015; YANG et al., 2015).
Bargagna et al. (2000) avaliaram as habilidades cognitivas, por meio da
Griffiths Mental Development Scale e Wechsler Intelligence Scale for Children
–Revised (WISCR), de 24 crianças (18 meninas e 6 meninos), com HC
diagnosticadas e tratadas precocemente e as compararam com 25 crianças
saudáveis para HC, como grupo comparativo, que foram pareadas quanto ao
gênero, idade cronológica e nível socioeconômico. Os resultados apontaram que
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aos três anos algumas crianças com HC apresentaram alterações motoras finas, de
equilíbrio, na redução da qualidade do movimento e movimentos associados e aos
cinco anos todas apresentaram habilidades motoras inferiores às crianças controle.
Com relação à linguagem aos três anos de idade, 50% das crianças com HC
apresentaram desempenho em provas de compreensão da linguagem, vocabulário e
fonologia considerados aquém do esperado para padrões normais; 29%
apresentaram alterações fonológicas e 21% apresentaram alterações fonológicas e
morfossintáticas. Aos cinco anos, 50% das crianças com HC apresentaram
desempenho aquém dos padrões normais em provas de compreensão gramatical,
vocabulário e fonologia, 37,5% apresentaram alterações fonológicas e 12,5%
apresentaram alterações fonológicas e morfossintáticas. Aos sete anos, 29% das
crianças apresentaram desempenho em provas de compreensão gramatical,
vocabulário e fonologia, considerados aquém dos padrões normais.
BongersSchokking et al. (2000) avaliaram o desenvolvimento cognitivo de
61 crianças com HC aos dez e trinta meses de idade, utilizando o instrumento
Bayley Scales of Infant Development. As crianças foram divididas em dois grupos:
HC grave e HC moderado. O índice de desenvolvimento mental (IDM) e o índice de
desenvolvimento psicomotor (IDP) das crianças dos dois grupos ficaram dentro da
normalidade. A média do IDM e IDP para o grupo com HC grave foi inferior em
relação ao grupo com HC moderado. Dentro do grupo com HC grave, as crianças
com início do tratamento precoce (antes do décimo terceiro dia de vida) e altas
doses de levotiroxina obtiveram os melhores IDM e IDP. Dentro do grupo com HC
moderado, as crianças com início do tratamento tardio e com baixas doses de
levotiroxina obtiveram os piores IDM. Observouse correlação entre o IDM e o nível
socioeconômico e entre o IDP e a idade na época da avaliação. Os autores
afirmaram que embora os primeiros meses de vida sejam cruciais para o
desenvolvimento das funções cognitivas, como fala e compreensão, este período se
estende para todo o primeiro ano quando são consideradas as funções de
execução. Para eles, o tratamento ideal inclui a iniciação da terapêutica antes dos
13 dias com uma dose de levotiroxina acima de 9,5 ug/kg/d e a manutenção de
concentrações de tiroxina livre durante o primeiro ano. Assim tratados, doentes com
HC podem alcançar o desenvolvimento psicomotor normal em 10 a 30 meses,
independentemente da gravidade da doença. As crianças com HC grave
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apresentaram alterações cognitivas, linguísticas e motoras com mais frequência do
que as crianças com HC menos grave.
Androvandi e Nunes (2004) avaliaram o QI de 22 crianças com HC, na
faixa etária entre seis a doze anos e nove meses. Todas as crianças haviam iniciado
o tratamento antes do terceiro mês de vida. A avaliação realizada com o Wechsler
Intelligence Scale for Children –Revised (WISCR) para examinar os coeficientes de
inteligência e compreender o funcionamento intelectual das crianças mostra que, no
desempenho global das crianças, mais da metade (59,1%) delas tiveram um
desempenho com classificação na média. Agrupandose as classificações podese
observar que 81,8% das crianças alcançaram um bom desenvolvimento intelectual
global, classificadas nos níveis médio, médio superior e superior e 18,1% das
crianças apresentaram desenvolvimento intelectual abaixo da média, classificadas
nos níveis médio inferior, limítrofe e deficiente. Quanto aos desempenhos da área
verbal e de execução, mais da metade das crianças obtiveram resultados
classificados como médio. A média do QI Global da amostra foi 98,68; a média do QI
Verbal da amostra foi 98,50 e a média do QI Execução da amostra foi 99,09. O
grupo não apresentou diferença estatística no desempenho nas duas áreas que
compõem a escala.
BongersSchokking et al. (2005) avaliaram o desenvolvimento cognitivo e
neuropsicomotor de 45 crianças com HC, em idade escolar e com início precoce do
tratamento, e as compararam com 37 crianças controle. Para avaliar o QI, utilizaram
Revised Amsterdam Child Intelligence Test (RAKIT). O QI total das crianças de
ambos os grupos foi semelhante. O desempenho nas habilidades visomotoras e
verbais foi inferior nas crianças com HC (estatisticamente significativo) e o índice de
alterações

comportamentais

foi

superior.

Problemas

de

comportamento,

principalmente agressividade e dificuldade em manter a atenção, foram mais
frequentes nas crianças com HC do que nas crianças do grupo controle e foram
encontrados predominantemente nas crianças em que tiveram um início inadequado
do tratamento, seja pela dosagem do medicamento ou por pela demora em iniciálo.
Observouse que quanto menor a dosagem de levotiroxina no início do tratamento
maiores os índices de alterações comportamentais e quanto maior a dosagem de
levotiroxina no início do tratamento melhor o desenvolvimento cognitivo aos cinco e
sete anos de idade.
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Rovet (2005) avaliou o desempenho cognitivo de 42 crianças com HC e as
comparou com seus irmãos sem a alteração metabólica. As crianças de 6 anos
foram avaliadas por meio da McCarthy Scales of Children's Abilities e as crianças de
7 a 9 anos por meio do Wechsler Intelligence Scale for Children–Revised (WISCR).
Todas as crianças com HC foram identificadas pela TN. As crianças com HC
apresentaram QI significantemente inferior aos seus irmãos e essa diferença foi
maior nas crianças com agenesia e ectopia da glândula tireoide. As crianças
tratadas com dosagem inicial mais elevada de levotiroxina tiveram QI mais próximo
de seus irmãos. Ao se comparar os dois grupos não foram verificados influências da
idade óssea, do nível de T4 no diagnóstico e da idade de início do tratamento nos
resultados das avaliações. Para o autor, não ficou claro se doses mais elevadas de
levotiroxina permitiriam o desenvolvimento normal de crianças com HC de início
intrauterino, pois provavelmente, os déficits cognitivos existirão uma vez que o
desenvolvimento cerebral depende da manutenção dos níveis dos hormônios
tireoidianos em longo prazo.
Bargagna et al. (2006) avaliaram 52 crianças com HC tratadas
precocemente com o hormônio sintético e foram avaliadas quanto às habilidades
motoras, cognitivas e linguísticas, por meio da Griffiths Mental Development Scale e
do Wechsler Intelligence Scale for Children–Revised (WISCR). Foram observados
déficits motores e linguísticos nas crianças avaliadas, porém a cognição esteve
dentro dos padrões de normalidade. As crianças com níveis muito baixos de T4 antes
do início do tratamento para o HC e níveis socioeconômicos menos privilegiados
apresentaram maiores alterações no desempenho das habilidades avaliadas.
Kempers et al. (2006) avaliaram as habilidades cognitivas, por meio do
Wechsler Adult Intelligence Scale III, e motoras, por meio da Movement Assessment
Battery for Children (MABC), de 70 adultos jovens com HC identificado na TN e os
compararam com 66 adultos participantes do grupo controle. Os adultos avaliados
apresentaram idade média de vinte e um anos e seis meses, entretanto, 49 deles já
haviam sido avaliados aos nove anos e seis meses de idade. A idade média no
início do tratamento para o HC foi vinte e oito dias. Os adultos com HC
apresentaram alterações motoras significantes quando comparados ao grupo
controle e QI significantemente inferior à média da população. O QI total e de
execução dos adultos com HC grave (nível muito baixo de T4 no diagnóstico) foi
inferior aos obtidos pelos adultos com HC leve e moderado. Os autores concluíram
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que déficits cognitivos e motores persistiram nos adultos jovens com HC tratados
precocemente principalmente, no que diz respeito aos domínios verbais, de
execução, equilíbrio e habilidade motora fina. Estes déficits foram mais
pronunciados nos adultos com HC grave e não tiveram correlação com a idade de
início do tratamento, uma vez que a média da idade no início do tratamento dos
adultos com HC leve, moderado e grave foi a mesma.
Kempers et al., (2007) avaliaram habilidades motoras, por meio da
Movement Assessment Battery for Children (MABC), e cognitivas, por meio do
Wechsler Intelligence Scale for Children  third edition (WISCIII), em 58 crianças de
dez anos, com idade média de início de tratamento de 20 dias. As crianças foram
agrupadas de acordo com o nível de T4 no diagnóstico (HC severo, moderado e
leve). Verificaram que as crianças com HC severo obtiveram escores menores na
escala de QI verbal, executivo e total quando comparados aos dados normativos; as
crianças com HC moderado e leve apresentaram desempenho comparáveis aos
dados normativos; todos os três grupos apresentaram alterações motoras
significativas, entretanto, estas foram mais pronunciadas no grupo com HC severo.
Blasi et al. (2009) estudaram habilidades visoespaciais em 15 crianças
com HC de oito a dez anos de idade e seus desempenhos foram comparados com
13 crianças típicas pareadas quanto a idade cronológica. As crianças com HC foram
diagnosticadas

na

TN

e

realizavam

acompanhamento

para

garantir

o

desenvolvimento neuropsicológico normal, com o seguimento do tratamento e níveis
hormonais controlados. Os procedimentos do estudo constaram de Ressonância
Magnética Funcional (RMF) e a aplicação de teste de inteligência Wechsler
Intelligence Scale for Children–Revised (WISCR) e Meatching Figures Test  MF
Test, teste de pareamento de figuras e questionário sobre o comportamento infantil
aplicado aos pais. Os resultados indicaram que as crianças com HC e típicas não se
diferenciaram quanto ao QI Verbal, executivo e total, estatisticamente. Entretanto, os
escores das crianças com HC demonstraram desempenho inferiores nas tarefas
avaliadas. Na avaliação das habilidades visoespaciais por meio da RMF foram
observadas diferenças nas latências de respostas e nas porcentagens de respostas
corretas. Os autores concluíram que a pobreza no desempenho das crianças com
HC em testes visoespaciais podem estar relacionadas a diminuição da ativação de
áreas cerebrais importantes para representação mental das características espaciais
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de objetos, com aumento do recrutamento de regiões envolvidas na representação
das informações somatosensoriais.
Dimitropoulos et al. (2009) apresentaram um estudo com objetivo de verificar
o QI de 63 adolescentes com HC tratados com altas doses do hormônio no início de
seus tratamentos. Estes foram seguidos prospectivamente e avaliados aos 14 anos
de idade por meio da Wechsler Intelligence Scale for Children–Revised (WISCR) e
comparados com 175 controles saudáveis. A idade média no início do tratamento foi
de nove dias (variação 518 dias) e dose inicial média de levotiroxina (L T4) foi de
14,7mcg/kg/d (intervalo 9,923,6mcg/kg/d). O QI dos individuos com HC foi
significativamente

menor

do

que

nos

controles,

após

ajuste

para

nível

socioeconômico e gênero (101,7 contra 111,4; p <0,0001). Níveis iniciais baixos de
tiroxina (T4) foram correlacionados com QI (r= 0,27, p = 0,04). O nivel
sócioeconomico baixo também foi associado com pior QI. Os autores concluiram que
a detecção precoce de déficits intelectuais deve ser conduta obrigatória no
acompanhamento de crianças com HC.
Gejão et al. (2009) realizaram um estudo com objetivo de descrever
habilidade comunicativas e psicolinguísticas em crianças com HC e fenilcetonúria
(PKU). Sessenta e oito crianças (25 crianças com PKU e 43 crianças com HC, de
idade cronológica entre 1 a 60 meses) participaram do estudo. Foram aplicados os
instrumentos Observação do Comportamento Comunicativo, Escala de Aquisições
Iniciais de Linguagem, Teste de Vocabulário por Imagem Peabody, Escala de
Gesell,

Amatruda

de

Desenvolvimento

Comportamental,

Inventário

Portage

Operacionalizado, Teste de Triagem do Desenvolvimento DenverII, ABFW 
Fonologia e o Teste de Illinois de Habilidades Psicolinguísticas, de acordo com o
grupo de crianças, idade e nível de desenvolvimento. Foi observado que as crianças
com PKU e HC tem risco de alterações em suas habilidades de desenvolvimento
(motor, cognitivo, linguístico, adaptativo e pessoalsocial), principalmente nos
primeiros anos de vida. Alterações nas habilidades psicolinguísticas também foram
encontradas, principalmente após a idade préescolar. Déficits de atenção,
linguagem e alterações cognitivas foram mais observadas em crianças com HC,
enquanto déficits de atenção com hiperatividade e alterações nas habilidades de
linguagem, pessoalsocial, e motoradaptativo foram mais frequentes em crianças
com PKU. Os autores concluíram que tanto no HC quanto na PKU, as criancas,
mesmo tratadas precocemente, podem apresentar alterações comunicativas e
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psicolinguísticas que comprometerão a comunicação oral e escrita e podem afetar a
integração social e aprendizagem desses indivíduos.
Grosse e Vliet (2011) realizaram um estudo bibliográfico com dados sobre
resultados cognitivos de crianças com HC, analisando bases populacionais de
países de alta renda. Afirmaram que embora a prevalência de manifestações entre
as crianças na ausência da triagem seja menor que o estimado, as mudanças nos
protocolos para triagem neonatal podem prevenir a DI. Relataram que a prevenção
da DI na triagem neonatal é apenas a ponta do iceberg. Um estudo sueco
apresentou que crianças com HC podem ter seus resultados de testes cognitivos
deprimidos em relação aos seus pares, por uma média de sete pontos abaixo do
grupo controle. Estudos do Reino Unido apresentaram que 20% da amostra
apresentavam graves distúrbios comportamentais e 47% tinham sinais de alterações
comportamentais quando comparados aos seus pares. Estudo dos Estados Unidos
relatou que crianças, tanto de escolas públicas como privadas, apresentavam altas
taxas de alterações comportamentais, principalmente deficit de atenção, na
descontinuação do tratamento. Os autores chamam a atenção para as evidências
quanto ao funcionamento intelectual de crianças com HC, ou seja, mesmo que os
testes não indiquem evidente DI, apesar da diminuição de pontuação, há alterações
cognitivas que não devem ser ignoradas, pelo impacto que causam nos processos
de aprendizagem.
Komur et al. (2013) compararam a evolução neurológica de 41 crianças
com HC, de idades entre 6 a 42 meses, com 39 crianças típicas sem alterações da
tireoide, da mesma faixa etária por meio da Bayley Scales of Infant Development III
(BSIDIII), entre os anos de 2009 e 2011. Os autores encontraram que os escores
das provas que avaliaram a cognição, a linguagem, as habilidades motoras globais,
além da comunicação receptiva, expressiva e a coordenação motora fina em
crianças com HC foram estatisticamente mais baixos do que os do grupo controle (p
<0,05). Além disso, com exceção dos escores cognitivos, houve aumento
estatisticamente significativo nos escores do BSIDIII em ambos os grupos (p <0,05).
Assim, apesar do início precoce e da eficácia do tratamento em recémnascidos com
HC, detectouse evolução lenta do desenvolvimento neurológico em crianças com
HC.
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Os hormônios tireoidianos têm grande participação no desenvolvimento
cerebral e, quanto maior o período de insuficiência hormonal, maior a gravidade e
extensão dos danos cerebrais (ROVET, 2014).
Grosse e Vliet (2011) relataram que a prevenção da deficiência intelectual
na triagem neonatal para HC é apenas a ponta do iceberg. Apresentaram que
crianças com HC podem ter seus resultados de testes cognitivos deprimidos em
relação aos seus pares, por uma média de sete pontos abaixo do grupo
comparativo. Os autores chamam a atenção para as evidências quanto ao
funcionamento intelectual de crianças com HC, ou seja, mesmo que os testes não
indiquem deficiência intelectual evidente, há perspectiva de diminuição de pontuação
em provas que verificam as habilidades cognitivas que não devem ser ignoradas.
Outros estudos apresentaram que, dependendo do sincronismo da
deficiência hormonal, as habilidades cognitivas são afetadas (WHEELER et al.,
2011; KORKMAZ et al., 2014), interferindo, principalmente, no processamento das
informações auditivas e visuais com reflexos nas habilidades psicolinguísticas
(GEJÃO, LAMÔNICA, 2008; GEJÃO et al., 2009).
O déficit hormonal nas regiões cerebrais responsáveis por atividades
cognitivas acarreta alterações perceptivas (ROVET, 2005). Déficits cognitivos têm
sido observados em crianças, adolescentes e adultos com HC, principalmente
quando o início do tratamento é tardio e/ou a alteração hormonal é mais grave
(ROVET, 2005; OERBECK et al., 2005; KEMPERS et al., 2006; KEMPERS et al.,
2007; BLASI et al., 2009; CARREÓNRODRIGUEZ, PÉREZMARTINEZ, 2012;).
O início precoce do tratamento com altos índices de levotiroxina
minimizará estas limitações, mas não as excluirá (ROVET, 2005; KEMPERS et al.,
2006; GEJÃO, LAMÔNICA, 2008; DIMITROPOULOS et al., 2009; KOMUR et al.,
2013; KORKMAZ et al., 2014; DIAZ, LIPMAN, 2014), uma vez que se detecta
evolução lenta do desenvolvimento neurológico em crianças com HC (SLUIJIS et al.,
2012). Este déficit cognitivo pode ser consequência do hipotireoidismo prénatal ou
da deficiência do hormônio da tireoide no início da vida (ROVET, 2005; SLUIJIS et
al., 2012) .
O

desenvolvimento

neuropsicomotor

alterado

pode

interferir

na

maturidade do desenvolvimento global da criança em função da qualidade de
exploração ambiental e das possibilidades interativas (FORTIBELLANI, CASTILHO
WEINERT, 2011). Nestas circunstâncias, a criança pode perder oportunidades
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concretas de ampliar seu repertório, ocasionando lacunas nas áreas perceptivas,
cognitivas, linguísticas, sociais e de autocuidados (LAMÔNICA, 2004; GEJÃO,
LAMÔNICA, 2008; GEJÃO et al., 2009). A exploração do ambiente, manipulação de
objetos, repetição de ações, domínio do controle do esquema corporal e relações
estabelecidas em situações vivenciadas possibilitam a aquisição do conhecimento,
mostrando que os processos cognitivos estão integrados na atividade motora
(LAMÔNICA, 2004; KENDAL, 2005; WEBSTER et al., 2005; GEJÃO, LAMÔNICA,
2008; GEJÃO et al., 2009).
Alterações motoras e psicomotoras também são comumente encontradas
em indivíduos com HC (KEMPERS et al., 2006; TRUMPFF et al., 2014). Autores
apresentaram que crianças, jovens e adultos com HC demonstravam alterações
motoras significantes quando comparados ao grupo controle (KEMPERS et al.,
2006). Dividindo os participantes de acordo com a severidade do HC (leve,
moderado e severo), alguns autores afirmam que os três subgrupos apresentam
alterações motoras significantes, entretanto, estas são mais pronunciadas no grupo
com HC severo (KEMPERS et al., 2007; SLUIJIS et al., 2012). Além disso, em todos
os três subgrupos da doença foram observados baixos índices do desenvolvimento
neuropsicomotor (SLUIJIS et al., 2012).
O desenvolvimento motor atrasado pode acarretar alterações no
desenvolvimento da linguagem que serão refletidas nas atividades do dia a dia,
influenciando, portanto, no desenvolvimento das habilidades sociais e de
autocuidados, uma vez que a aquisição da linguagem ocorre por meio do
intercâmbio,

exploração

ativa

e

relações

estabelecidas

com

o

ambiente

(LAMÔNICA, 2004; GEJÃO, LAMONICA, 2008; GEJÃO et al., 2009).
Kempers et al. (2006) informaram que os déficits cognitivos e motores
podem persistir nos adultos jovens com HC, mesmos tratados precocemente,
principalmente no que diz respeito aos domínios verbais, de execução, equilíbrio e
habilidades motora fina. Neste estudo, os déficits foram mais pronunciados nos
adultos com HC grave. Este estudo chama a atenção para a necessidade da
continuidade do tratamento do HC no decorrer da vida destes indivíduos.
Apesar da necessidade de prevenção da deficiência intelectual, com o
tratamento iniciado nos primeiros meses de vida, sua continuidade é fundamental,
não somente quanto ao tratamento medicamentoso, mas principalmente quanto aos
processos terapêuticos para reduzir os efeitos deletérios do HC nas habilidades
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motoras, cognitivas e comunicativas. Assim, é necessário lembrar que os índices
hormonais no HC devem ser controlados por toda a vida e, estes indivíduos podem
apresentar períodos de alterações hormonais, com reflexos nas habilidades motoras
e neurocognitivas, pela interferência do metabolismo hormonal nas funções
cerebrais, sem contar com os efeitos emocionais que estas alterações causam.
Queixas

quanto

a

alterações

comportamentais

são

comuns,

principalmente envolvendo déficits de atenção, hiperatividade, impulsividade,
distúrbios do sono, agitação, dentre outros. Estas alterações podem ser
reconhecidas desde os primórdios da vida da criança (OERBECK et al., 2005;
GEJÃO et al., 2009; TORRES et al., 2004).
Dificuldades escolares também são comuns em crianças com HC
(GEJÃO et al., 2009). Alguns estudos apresentam que há uma associação entre HC
e problemas de atenção, déficits motores, defeitos nas habilidades visuaisespaciais,
linguagem e memória, contribuindo para a ocorrência de dificuldades de
aprendizagem específicas (BONGERSSCHOKKING, 2005; KEIZERSCHRAMA,
2005; GEJÃO et al., 2009; SIMIC et al., 2013).
O desenvolvimento da aprendizagem escolar de indivíduos com HC é um
processo que exige acompanhamento constante. A prática clínica tem mostrado que
estas crianças vêm sendo diagnosticadas como apresentando dificuldades de
aprendizagem e necessitam de acompanhamento complementar para cumprir as
demandas escolares.
Um estudo apresentou que crianças com HC tratadas com níveis de
levotiroxina ≤ 40 nmol/L apresentaram pior desempenho nos aspectos educacionais,
comportamentais e nas habilidades motoras, quando comparadas com crianças
saudáveis e que tenham HC, mas são tratadas com níveis de levotiroxina> 40
nmol/L. A taxa de leitura, sua precisão e compreensão foram semelhantes nestes
três grupos, porém as habilidades matemáticas e habilidades motoras foram
significantemente inferiores no grupo tratado com baixas doses de levotiroxina.
Problemas comportamentais foram observados com maior frequência nos dois
grupos com HC, principalmente quanto a ocorrência de déficit de atenção,
hiperatividade e dificuldade em acalmarse (SIMONS et al., 2004). Cabe ressaltar
que mesmo os indivíduos tratados precocemente apresentaram alterações
educacionais.
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Algumas habilidades necessárias para o aprendizado também podem
estar aquém do esperado nas crianças com HC. Estudos mostram que crianças ou
adultos com HC tratados precocemente apresentam desempenho nos testes de
memória verbal e atenção significantemente inferior quando comparados com
indivíduos sem alterações metabólicas (OERBECK et al., 2005; TORRES et al.,
2004; SIMIC et al., 2013). Além disso, também observaram diferenças significantes
quanto à habilidade motora global, coordenação motora, habilidade de nomeação e
aritmética comparandose indivíduos sem estas alterações metabólicas (OERBECK
et al., 2003; SIMONS et al., 2004; KOMUR et al., 2013; YANG et al., 2015).
A atenção é a função que organiza e direciona a seleção das informações
codificadas, permitindo manipular a constante entrada de informação para o seu
processamento, modulando o tempo sustentado para manter a concentração,
coordenando as capacidades cognitivas e permitindo o planejamento das ações
durante a elaboração de tarefas. A memória é a capacidade de adquirir (aquisição),
armazenar (consolidação) e recuperar (evocar) informações disponíveis. Falhas nas
tarefas de atenção e memória interferem na aprendizagem, resolução de problemas
e rendimento acadêmico. A privação de hormônio da tireoide têm efeitos de longa
duração sobre estas funções e pode ser responsável por déficits de atenção e
problemas de memória nos casos de HC (WHEELER et al., 2011; WHEELER et al.,
2012).
Oerbeck et al. (2005) avaliaram 49 adultos (idade média de vinte anos)
com HC tratado precocemente, quanto à memória, atenção e comportamento e os
compararam com 41 adultos do grupo comparativo pareados pela idade e gênero.
Observouse

desempenho

nos

testes

de

memória

verbal

e

atenção

significantemente inferior nos adultos com HC. Estes também apresentaram
alterações de comportamento, como ansiedade e queixas psicossomáticas, com
mais frequência.
Estudos em indivíduos com HC apresentaram que estes demonstraram
prejuízos envolvendo a memória de trabalho (OERBECK et al., 2005; CORREIA et
al., 2009; WHEELER et al., 2011; WHEELER et al., 2012).
Caldonazzo et al. (2009) realizaram um estudo com 42 indivíduos com HC de
idade cronológica variando de 5 a 15 anos com o objetivo de avaliar o
funcionamento executivo, por meio da avaliação dinâmica utilizando o Roteiro de
Observação Clínica e comportamentos orientado para a aprendizagem. Os autores
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informaram que apesar dos participantes terem capacidade de iniciativa,
demonstraram ansiedade, pois interrompiam os assuntos ou as atividades iniciadas,
tentando falar sobre o que realizavam. A maioria dos participantes não teve
eficiência na produção final das tarefas. Na resolução de problemas, apesar de
possuírem domínio dos conceitos necessários para operar e resolver a situação e
terem adequada recepção e ação exploratória, a maior parte dos participantes não
conseguiu selecionar as informações necessárias para a realização de atividades.
Não fizeram uso de estratégias para garantir a coerência das informações e isso
interferiu nos processos cognitivos que processaram uma quantidade limitada de
informações dentre o grande montante de elementos disponíveis, comprometendo a
execução final das tarefas. Em cada uma destas etapas, os indivíduos com HC
foram capazes de autorregular suas ações cognitivas, embora na resolução final da
situaçãoproblema não conseguissem acessar as informações codificadas, ficando
evidenciado o comprometimento efetivo na execução final das tarefas propostas. Os
resultados revelaram dificuldade em integrar, categorizar e estabelecer a
representação das relações entre os elementos problemas. Os autores concluíram
que os indivíduos com HC apresentaram alterações nos processos executivos,
demonstrando

dificuldades

processamento

é

de

no

grande

processamento
influência

sobre

das
as

informações.
atividades

Esse

escolares,

especificamente na solução de problemas e exercícios realizados nas atividades
matemáticas.
Wheeler et al. (2011) realizaram um estudo por meio de Ressonância
Magnética por Imagens (RMI) para verificar o padrão de crescimento do hipocampo
e prever o desempenho da memória. Participaram deste estudo 35 indivíduos com
HC e 44 indivíduos com desenvolvimento típico, com idades entre 915 anos. Todos
tiveram a inteligência avaliada por meio do Wechsler Abbreviated Scale of
Intelligence e memória verbal e visual por meio da Children's Memory Scale Stories.
Além disso, também foi realizada RMI dos participantes. Foram feitas medidas do
volume do hipocampo. Os achados deste estudo mostraram que as crianças com
HC apresentaram escores piores nas provas de memória e redução do volume do
hipocampo, principalmente do lado esquerdo. Não foi observado, entretanto,
associação entre a gravidade do HC e volume do hipocampo. Este resultado é
contrário ao funcionamento do hipocampo usual pelo qual o hipocampo esquerdo é
tipicamente associado com a memória verbal e, à direita, com memória visuo
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espacial. Os grupos diferiram em seus padrões de relações entre tamanho do
hipocampo e aspectos do funcionamento da memória. Assim, apesar de triagem
neonatal e tratamento precoce, a deficiência dos hormônios tireoidianos parece ter
efeitos de longa duração no hipocampo e sua relação para o funcionamento da
memória.
Habilidades visomotoras e verbais encontramse inferiores nas crianças
com HC e o índice de alterações comportamentais é superior. Na avaliação das
habilidades visoespaciais por meio da Ressonância Magnética Funcional (RMF)
foram observadas diferenças nas latências de respostas e nas porcentagens de
respostas corretas, concluindose que a pobreza no desempenho das crianças com
HC em testes visoespaciais pode estar relacionada à diminuição da ativação de
áreas cerebrais importantes para representação mental das características espaciais
de objetos, com aumento do recrutamento de regiões envolvidas na representação
das informações somatossensoriais (BLASI et al., 2009).
ROVET (1999) avaliou as habilidades neuropsicolinguísticas de 48
crianças com HC até os 13 anos de idade, identificadas na TN e os comparou com
um grupo controle. Os adolescentes com menor idade óssea apresentaram
alterações visoespaciais, indicando que o hipotireoidismo pode influenciar nestas
habilidades. Apresentou que quanto mais baixo o nível de T4 no diagnóstico maior o
atraso observado nas habilidades visoespaciais, visomotoras, de atenção, leitura,
memória narrativa, velocidade de nomeação e sintáticas. Os participantes com início
tardio do tratamento apresentaram maiores dificuldades nas habilidades de
discriminação e reconhecimento de objetos familiares. O autor sugeriu a
necessidade de avaliações neuropsicolinguísticas em indivíduos com HC em todas
as idades, além de estudos envolvendo procedimentos de neuroimagem estrutural e
funcional que possibilitem a identificação dos sítios de perda hormonal seletiva e das
bases das habilidades visoespaciais e visomotoras.
Cabe ressaltar que mesmo estudos da década de 90, como o estudo
relatado acima, já apresentavam a necessidade da realização do acompanhamento
destes indivíduos com exames de neuroimagens. Esta não é uma prática realizada
nos centros que acompanham os indivíduos com diagnóstico de HC no Brasil.
Triantafyllou et al. (2014) realizaram avaliação neurofisiológica sistemática
com recémnascidos diagnosticados precocemente com HC que iniciaram a terapia
de reposição hormonal precoce, a fim de documentar a maturação das vias visuais e
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auditivas e avaliar a influência do tratamento medicamentoso para esta maturação.
Foram estudados vinte e um pacientes. Eles foram submetidos à avaliação
neurofisiológica da função visual, auditiva e potenciais evocados auditivos no
momento do diagnóstico, bem como aos seis e aos doze meses após o início do
tratamento. No momento do diagnóstico, 47,61% dos participantes apresentaram
potenciais evocados anormais. Doze meses após o início do tratamento, os
potenciais evocados anormais foram detectados em 33,3% dos participantes. Os
autores não encontraram correlação entre essa diminuição do número de
participantes com potenciais evocados anormais com a gravidade da doença no
momento do diagnóstico, o tempo de diagnóstico ou a dose inicial de tiroxina.
Os avanços no tratamento do HC têm melhorado consideravelmente as
sequelas desta doença no desenvolvimento neuropsicológico. As implicações do HC
no desenvolvimento motor e cognitivo vêm sendo muito estudado na literatura,
entretanto, poucos são os estudos que enfocam as consequências sociais e
emocionais desta doença nos indivíduos afetados.
As habilidades de autocuidados ainda podem sofrer influências do
protecionismo advindo da cultura brasileira que faz com que pais de crianças com
alterações

do

desenvolvimento

ou

consideradas

doentes,

não

ofereçam

oportunidades para que seus filhos realizem tarefas do cotidiano mesmo tendo
capacidade para tal (MANCINI et al., 2002).
Sluijis et al. (2008) realizaram um estudo tendo como objetivos comparar
a

qualidade

de

vida,

os

marcos

do

desenvolvimento,

os

resultados

sociodemográficos e autoestima dos pacientes com HC com a população em geral.
Participaram 69 jovens adultos com HC, nascidos na Holanda entre 1981 e 1982. Os
autores observaram que os pacientes com HC relataram menor qualidade de vida
em vários domínios: funcionamento cognitivo, qualidade de sono, atividades diárias,
vitalidade, agressividade e alterações de humor em comparação com adultos
saudáveis. Os pacientes relataram uma autoestima mais baixa e atraso no domínio
do desenvolvimento social.
Muñoz et al. (2014) realizaram um estudo de revisão da literatura acerca
dos estudos na área de linguagem, predomínio do enfoque nos processos
cognitivos, com informações complementares sobre as alterações nesta área.
Assim, dos 20 estudos investigados, observaramse informações referentes aos
testes de QI, habilidades de memória, atenção e desenvolvimento neuropsicomotor
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geral se sobrepuseram em relação aos dados específicos de linguagem, faltando
clareza na contribuição desses aspectos em relação ao distúrbio de linguagem
propriamente dito. Quanto ao conteúdo dos estudos da área da linguagem, ainda há
controvérsias sobre a relação entre seu desenvolvimento e a presença do HC.
Alguns estudos referem desenvolvimento adequado quando crianças com HC são
comparadas a crianças controles. Por outro lado, outros estudos apontam indícios
de déficits fonológicos e atraso significante no desenvolvimento da linguagem.
Inconsistências também foram observadas quando as alterações de linguagem
foram relacionadas às variáveis “etiologia do HC” e “gravidade da doença no
momento do diagnóstico na triagem neonatal”. Todos os artigos que se propuseram
a avaliar tais relações concluíram que a agenesia de tireoide e os índices hormonais
mais alterados no momento do diagnóstico (maior gravidade) contribuem para um
maior risco no desenvolvimento de alterações de linguagem.
Leite (2014) realizou um estudo para verificar características vocais e
fonológicas de crianças com HC e suas possíveis relações com perfil clínico,
laboratorial e terapêutico. Participaram crianças entre 3 e 12 anos. As crianças com
HC, tratadas precoce e adequadamente, tiveram as mesmas características vocais e
laringológicas das crianças sem a doença. No entanto, observouse maior
ocorrência de simplificação de encontros consonantais aos sete anos no grupo
experimental e, também, diferença quanto à aquisição fonológica, sendo que as
crianças do grupo controle completaram o sistema mais precocemente.
Um levantamento bibliográfico realizado por meio de pesquisa em bases
de dados nacionais e internacionais: LILACS (Literatura LatinoAmericana e do
Caribe em Ciências da Saúde), MEDLINE (MEDlarson LINE – Literatura
Internacional) e Scielo (Scientific Eletronic Library Online) evidenciou que a
gravidade das alterações no desenvolvimento das habilidades motoras, cognitivas e
linguísticas, esteve relacionada à idade da criança ao receber o diagnóstico e ao
iniciar o tratamento. Entretanto, alterações nestas habilidades têm sido observadas
em crianças com HC, mesmo quando o diagnóstico foi precoce e o tratamento foi
considerado dentro de padrões adequados. A magnitude de tais alterações depende
de alguns fatores como a etiologia do hipotireoidismo congênito, época de seu início
(pré ou pósnatal), gravidade da deficiência hormonal e idade da criança ao iniciar o
tratamento de reposição hormonal (ANASTÁCIOPESSAN et al, 2014).
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3. PROPOSIÇÃO
O objetivo deste estudo foi comparar o desempenho das habilidades
motoras, comunicativas e cognitivas de indivíduos com hipotireoidismo congênito,
tratados desde o período neonatal e idade entre 36 a 71 meses com seus pares sem
alterações da tireoide.
Objetivos específicos:
 Comparar o desempenho de crianças com HC diagnosticadas e
tratadas desde o período neonatal e crianças típicas sem alterações de
tireoide quanto ao desempenho nas habilidades comunicativas.


Comparar o desempenho de crianças com HC diagnosticadas e

tratadas desde o período neonatal e crianças típicas sem alterações de
tireoide quanto ao desempenho motor grosso, motor finoadaptativo,
linguístico, pessoalsocial e cognitivo.
 Comparar o desempenho de crianças com HC diagnosticadas e
tratadas desde o período neonatal e crianças típicas sem alterações de
tireoide quanto ao nível cognitivo.

 Comparar o desempenho de crianças com HC diagnosticadas e
tratadas desde o período neonatal e crianças típicas sem alterações de
tireoide quanto à linguagem receptiva.
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4. MATERIAL E MÉTODOS
O projeto foi submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa em Seres
Humanos (CEP), da Faculdade de Odontologia de Bauru, da Universidade de São
Paulo (FOB/USP), com protocolo de aprovação número 640189.
Foram cumpridos todos os procedimentos éticos conforme a resolução
466/12, que versa sobre Ética com seres humanos da Comissão Nacional de Ética
em Pesquisa  CONEP.
Critérios de inclusão:
Critérios de Inclusão para os indivíduos com HC (Grupo Experimental 
GE):
a) Possuir o diagnóstico de hipotireoidismo congênito na Triagem
Neonatal;
b) Apresentar idade entre 36 a 71 meses e ser estudante de escolas
públicas ou particulares;
c) Ter realizado o primeiro exame de diagnóstico do HC em época
adequada (2º e 7º dia de vida) e a confirmação diagnóstica antes dos 30 dias de
vida, conforme as diretrizes do Ministério da Saúde;
d) Realizar tratamento e acompanhamento para HC, com adesão
adequada, segundo os critérios das diretrizes nacionais, ou seja, sem nenhuma falta
aos agendamentos solicitados, realização dos exames periódicos, conforme sua
faixa etária e tratamento proposto;
e) Não apresentar outras alterações congênitas ou adquiridas; síndromes
genéticas e/ou neurológicas comprovadas, as quais não fazem parte do quadro
específico da HC; Não ter nascido prematuro e de muito baixo peso.
f) Não apresentar deficiência intelectual (QI superior a 70);
g) Não ter alteração auditiva e visual confirmada por meio da Triagem
Auditiva Neonatal Universal (TANU) e Triagem Visual (Teste do “Olhinho”).

Critérios de inclusão para os indivíduos com desenvolvimento típico
(Grupo Comparativo – GC):
a)

Ter realizado a TN com normalidade para todos os exames

metabólicos;
b) Apresentar desenvolvimento neuropsicomotor e de linguagem típicos;
c) Apresentar idade entre 36 a 71 meses e ser estudante de escolas
públicas ou particulares;
d) Não ter nascido prematuro e de muito baixo peso;
e) Não ter alteração auditiva e visual confirmada por meio da Triagem
Auditiva Neonatal Universal (TANU) e Triagem Visual (Teste do “Olhinho”);
f) Estar pareado ao grupo experimental quanto ao gênero, idade
cronológica e nível sócio econômico, por meio do Critério de Classificação
Socioeconômica Brasil (CCSB, 2011).
Os responsáveis legais dos participantes foram instruídos quanto aos
objetivos do estudo e convidados a assinarem o Termo de Consentimento Livre e
Esclarecido (TCLE). Após a assinatura do TCLE, os procedimentos de avaliação
foram iniciados.
Observação: Durante a busca ativa de indivíduos para a participação
neste estudo foi encontrado somente três indivíduos do gênero masculino. Decidiu
se, então, que o trabalho só seria realizado com indivíduos do gênero feminino, pois
os meninos eram nascidos prematuros e dois deles de muito baixo peso.
Após cumprido os critérios de inclusão, o grupo experimental (GE) foi
composto por 15 crianças do gênero feminino com diagnóstico de HC e tratadas
desde o período neonatal. O grupo comparativo (GC) foi composto por 15 crianças,
do gênero feminino, típicas, sem alterações metabólicas, pareadas quanto à idade
cronológica e nível socioeconômico.
Casuística
A proposta inicial deste estudo era a participação de 30 indivíduos com
Hipotireoidismo Congênito, diagnosticados no período neonatal, na faixa etária de 36
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a 71 meses. Foram feitos 96 contatos telefônicos de familiares de crianças com HC
que realizavam o acompanhamento no Laboratório de Screening Neonatal da APAE
Bauru.
Destes, 14 não cumpriram o critério de diagnóstico e início do tratamento
antes do terceiro mês, 07 não apresentaram adesão ao tratamento, após a
interrupção do serviço de atendimento do Laboratório de Screening Neonatal da
APAE Bauru; 09 não aceitaram participar, 11 apresentavam outras alterações
genéticas e neurológicas (exemplo, Síndrome de Down, paralisia cerebral,
deficiência intelectual, hidrocefalia e outros), 40 não foi possível o contato telefônico
(estes contatos telefônicos referemse a pacientes de Bauru e, principalmente, da
região, que realizavam o acompanhamento do HC no Laboratório se Screening
Neonatal para alterações do metabolismo da APAEBauru) e 15 aceitaram participar
do estudo. Analisando os dados dos prontuários dos 40 indivíduos que não foram
localizados, verificouse que 57,5% destes não passariam pelos critérios de
inclusão.
Procedimentos de avaliação:
Inicialmente o familiar respondeu um questionário contendo informações a
respeito do histórico de seu filho(a). Este continha informações quanto à gestação,
ao desenvolvimento neuropsicomotor e o histórico do diagnóstico e tratamento do
HC (para o grupo experimental). Foi solicitado aos pais das crianças com HC que
trouxessem informações sobre a vida acadêmica e informações quanto ao nível de
TSH, T4 total e T4 livre, principalmente o primeiro e o último exames.
Cabe ressaltar que as sessões de avaliação foram individuais, agendadas
de acordo com a disponibilidade da família. Os testes foram aplicados em duas
sessões. Na primeira foi realizada a avaliação do nível intelectual, com duração,
aproximadamente, de 1 hora e 30 minutos, com profissional habilitado. Caso esse
participante apresentasse QI superior a 70, seria marcada a próxima sessão. Os
outros testes foram realizados em uma única sessão, com duração aproximada de 1

hora e 30 minutos, porém era realizado um intervalo de 20 minutos para a criança
descansar.
Os participantes foram submetidos aos seguintes procedimentos,
seguindo a mesma ordem para todos eles:
Avaliação de nível intelectual
Todos os participantes foram submetidos à avaliação psicológica para ser
estabelecida a idade mental. O instrumento utilizado foi a nova versão do teste
StanfordBinet, adaptado por Terman e Merril (1975), aplicado por profissional
habilitado da área da Psicologia. Esse instrumento fornece informações a respeito
da Idade Mental (IM) em meses, conforme o desempenho obtido. A partir do escore
obtido na IM, dividese pela idade cronológica e multiplicase por 100, estabelecendo
o Quociente Intelectual.
Observação do comportamento comunicativo OCC (FERREIRA, 2010)
Em ambiente estruturado e em situações semidirigidas, os participantes
realizaram uma sessão com atividades lúdicas e interativas, nas quais foram
oferecidos objetos concretos com o objetivo de verificar suas ações e interações.
Estas situações foram filmadas para posterior análise. Neste procedimento foram
analisadas as habilidades comunicativas dos participantes, as quais englobam
habilidades dialógicas e conversacionais, funções comunicativas, meios de
comunicação, contextualização da linguagem, compreensão verbal, formas de
manipulação e uso funcional dos objetos, simbolismo, organização do brinquedo e
imitação. Foram analisadas 27 categorias: Interação com avaliadora (IA); Intenção
comunicativa (IC); Contato ocular (CO); Produções Orais (PO); Produção de
Palavras (PP); Produção de Frases (PF); Uso de Gestos (UG); Respeito à Troca de
Turno (TT); Inicio Turno (IT); Participação em Atividade Dialógica (AA); Manutenção
diálogo (MD); Narrativa (NA); Sequência Lógico Temporal (LT); Compreensão
Situações Concretas (CC); Compreensão Situações Abstratas (CA); Realização de
ordens simples (RS); Realização ordens complexas (RC); Brincar simbólico (BS);
Exploração de Objetos (EO); Funcionalidade de Objetos (FO); Tempo de atenção
(TA); Interesse por Brinquedos (IB); Função de informar (FI); Função de protestar
(FP); Função de solicitar (FS); Função de oferecer (FO); Função de Imitar (IM).
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Estas categorias de análise do comportamento comunicativo foram
calculadas com o seguinte critério: 0  não apresentou; 1  apresentou em situações
restritas de interesse próprio; 2  apresentou em qualquer situação.
Para o tratamento estatístico foi realizada a somatória das categorias de
análises obtidas após a análise das filmagens. Considerando o total de itens e
critérios de análise a somatória máxima é de 54 pontos.
Teste

de

Screening

de

Desenvolvimento

DENVER

II

(DenverII)

(FRANKENBURG et al., 1992)
Tratase de uma escala de triagem do desenvolvimento que verifica o
desempenho nas seguintes habilidades: pessoalsocial (PS), linguagem (LG), motor
finoadaptativo (MFA) e motor grosso (MG), com 125 itens distribuídos para este fim.
Sua aplicação é realizada de modo lúdico, por meio de testagem direta das
habilidades, da observação do comportamento e da consideração do histórico
relatado pelos pais. Na aplicação, calculase a idade da criança em meses e, em
seguida, é traçada uma linha vertical no protocolo específico do teste. Aplicamse os
procedimentos relativos a essa faixa etária para todas as áreas. Devemse verificar as
habilidades que cruzam a linha da idade, que estão à direita da linha da idade até
encontrar três “falhas” e que estão à esquerda até encontrar três “passa”. Os
resultados são assim anotados: Avançado (AV): quando a criança passa na habilidade
que ultrapassa totalmente a linha da idade; Passou (P): quando a criança
desempenha adequadamente a atividade; Atenção (A) quando a linha da idade
encontrase na área azul da barra da prova a ser aplicada e a criança falha na
atividade proposta; Falha (F): quando a criança falha em qualquer atividade proposta,
podendo isto ser considerado atraso ou atenção; Atraso (Atr) quando a linha da idade
ultrapassa a marca azul, e a criança não realiza ou se recusa a fazer a tarefa
proposta; Não oportunidade (NO), se os pais relatarem que a criança não teve
oportunidade para realizar a tarefa, devido a restrições dos cuidadores ou por outras
razões; Recusa (R) se a criança se recusa a realizar a tarefa proposta. Após
aplicação do instrumento foi traçada nova linha referente ao desempenho de cada

participante em cada uma das áreas avaliadas considerando as habilidades que o
participante “passou”.
O resultado final foi interpretado segundo critérios do manual: Normal:
quando a criança não apresenta nenhum “atraso” e, no máximo, uma “atenção”;
Risco para atraso no desenvolvimento: quando apresenta duas ou mais “atenção” e/ou
um ou mais “atraso”; Não testável: Marcações de “recusa” em um ou mais itens com
a linha da idade completamente à direita ou em mais do que um item com a linha da
idade na área 75%  90%.
Após aplicação do instrumento foram traçadas novas linhas referentes ao
desempenho de cada participante para área avaliada, levandose em consideração
a última habilidade que a criança realizou com êxito. Dessa forma, se obteve quatro
linhas de desempenho correspondentes a cada habilidade: pessoalsocial, motora
finaadaptativa, linguagem e motora grossa.
Cabe ressaltar que para aplicação deste instrumento, os autores deste
projeto realizaram o treinamento de aplicação com a Ms Greyce Kelly da Silva, que é
a única fonoaudióloga brasileira, que fez o treinamento na Universidade de Colorado
(EUA), com Dra Beverly Bresnic e Dr Frankenburg e é instrutora autorizada pelos
autores para realizar o treinamento de aplicação deste instrumento no Brasil. A
referida fonoaudióloga foi orientanda do Programa de Mestrado em Fonoaudiologia
da Faculdade de Odontologia de Bauru – USP.
Teste de Vocabulário por Imagem Peabody – TVIP (DUNN et al., 1986).
Este instrumento tem por objetivo verificar o desenvolvimento lexical, no
domínio receptivo, de sujeitos entre dois anos e seis meses até dezoito anos de
idade, fornecendo informações objetivas e precisas sobre o vocabulário receptivo
auditivo em uma ampla variedade de áreas. O teste é organizado de acordo com um
modelo de múltipla escolha. Não requer que o examinado leia, escreva ou vocalize.
A tarefa do examinado é selecionar a alternativa que melhor representa a palavra
falada pelo examinador. O TVIP é utilizado para completar informações sobre o
aproveitamento escolar e inteligência verbal. É também indicado para avaliar o nível
de desenvolvimento da linguagem receptiva em préescolares e em crianças ou
adultos que não leem e que não escrevam e que não falem. Na análise dos dados
foram consideradas as regras propostas no manual de instruções do teste, para o
estabelecimento da base e do teto das respostas. Para a base, são consideradas
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oito respostas corretas consecutivas mais altas, e o teto, oito respostas consecutivas
mais baixas, que contêm seis erros não consecutivos. Assim, a pontuação direta é
obtida por meio da subtração do número total de itens solicitados e o número de
erros, ou seja, considerando a margem crítica. Para obter a pontuação Standard (ou
derivada), foram utilizadas as tabelas de normas para converter a pontuação obtida
na margem crítica, derivadas do apêndice A do manual do examinador. Os
resultados individuais são classificados em: baixa inferior, baixa superior, baixa,
média, alta, alta inferior e alta superior.
Caracterização da Casuística
GE e GC foram constituídos por 100% dos participantes do gênero
feminino. A idade cronológica variou de 36 a 71 meses. O tipo de escola foi
exclusivamente escola pública, a escolaridade variou de Jardim I ao Pré em ambos
os grupos.
Quanto à escolaridade materna do GE, 26,66% tinham Ensino Médio
completo, 20% Ensino Médio Incompleto, 26,66% Ensino Fundamental Completo e
26,66% Ensino Fundamental Incompleto.
No GC, 33,33% tinham Ensino Médio completo, 20% Ensino Médio
Incompleto, 26,66% Ensino Fundamental Completo e 20% Ensino Fundamental
Incompleto.
O nível socioeconômico dos participantes de GE e GC foram distribuídos
entre as classes sociais B1 (26,66%), B2 (53,33%) e C1 (20%) (CCSB, 2011).
A idade dos participantes do GE no retorno do primeiro laudo diagnóstico
para HC variou do 8º ao 20º dia de vida (média de 11,6 dias); e o tempo de início
para o tratamento variou de 15 a 58 dias (média de 35,2 dias). Cabe ressaltar que
todos os participantes realizaram o primeiro exame, entre o 2º ao 7º dia de
nascimento, agendado pela Maternidade, cumprindo a Portaria do Ministério da
Saúde (BRASIL, 2007).
O GC realizou o “Teste do Pezinho” entre o 3º ao 7º dia de vida,
agendado ainda na maternidade, com o retorno de resultado negativo para
alterações do metabolismo.

Quanto à medicação, 74% faziam uso do medicamento Puran, com
dosagens variando entre de 25mg/dia a 75mg/dia e 26%; utilizavam Levoid, com
dosagens variando entre 38mg/dia à 88mg/dia (dados relatados pelos familiares na
época da avaliação).
Todos os participantes do GE apresentaram, no exame sanguíneo, níveis
normativos do hormônio tireoidiano na época da realização deste estudo. Níveis
normativos de TSH (entre 0,7 a 6,0 mUI/L e de T4 livre entre 0,7 – 1,5 ng/dL) foram
verificados.
Com relação aos dados da anamnese, informados pelos pais ou
responsáveis, o peso dos participantes ao nascimento variou de 2500g a 4075g,
com média de 3026g; a estatura ao nascimento variou de 46,5 cm a 51 cm, com
média de 48 cm. Do total de participantes, 60% nasceram de parto normal e 40%
nasceram de parto cesariana;
Os pais do grupo GE relataram que 100% dos filhos apresentavam
desatenção e 67% agitação ou hiperatividade; 80% relataram alterações no sono,
como dormir pouco, sono agitado ou acordar várias vezes durante a noite e 27%
relataram que seus filhos eram extremamente apáticos até os terceiro mês de vida,
dormindo por mais de 18 horas ao longo do dia e, muitas vezes, não acordando nem
para mamar.
No GE, o equilíbrio cervical variou de 3 meses à 5 meses (média de 3,9
meses); o sentar sem apoio variou de 6 meses à 9 meses (média de 7,2 meses); a
marcha variou de 11 meses à 19 meses (média de 13,6 meses) e o surgimento das
primeiras palavras ocorreu entre 12 meses à 24 meses (média de 14,6 meses).
Os

participantes

do

GC

apresentaram

padrões

normativos

do

desenvolvimento neuropsicomotor, ou seja, o equilíbrio cervical variou de 3 meses à
4 meses (média de 3,7 meses); o sentar sem apoio variou de 6 meses à 7 meses
(média de 6,9 meses); a marcha variou de 10 meses à 13 meses (média de 12,9
meses) e o surgimento das primeiras palavras ocorreu entre 12 meses à 18 meses,
com média de 13,1 meses.
Na avaliação do QI, por meio do StanfordBinet, adaptado por Terman e
Merril (1975) verificouse que o QI variou de 87 a 109 para o GE e de 100 a 108
para o GC.
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Método Estatístico
Para a apresentação dos resultados referentes aos procedimentos
aplicados, foram utilizados os valores de média, mediana, valor mínimo e valor
máximo.
O tratamento estatístico foi realizado da seguinte forma, para a realização
das análises:
 Aplicação do Teste “t” Student.
• Para análise quantitativa da comparação entre os grupos GE e GC na OCC;
• Para análise quantitativa da comparação entre os grupos GE e GC no TVIP;
• Para análise quantitativa da comparação entre os grupos GE e GC no
StanfordBinet;
• Para análise quantitativa da comparação entre os grupos GE e GC para
todas as áreas testadas no DenverII;
 Aplicação do Teste de MannWhitney
• Para análise qualitativa da comparação entre os grupos GE e GC no TVIP.
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A Tabela 1 apresenta os valores de média, mínimo, máximo, desvio
padrão, apresentados em porcentagem, e valores “p” na comparação entre os
grupos GE e GC da Observação do Comportamento Comunicativo (OCC), por meio
da aplicação do Teste “t” Student. O nível de significância adotado foi p<0,05.

Tabela 1 – Resultados da OCC do GE em comparação com o GC
Desvio

Valor de

Padrão

“p”

Grupo

Média

Min.

Máx.

GE

45,5

28

54

8,0433

GC

51,2

43

54

3,9856

0,0210*

*: Estatisticamente significante

Na comparação do instrumento OCC houve diferença estatística
significante entre os grupos GE e GC. Cabe ressaltar que o GE não se comportou
de forma homogênea, conforme pode ser verificado nos valores mínimo, máximo e
desvio padrão.
O Gráfico 1 apresenta a comparação entre as médias dos participantes
do GE e do GC, de cada item avaliado (1 Interação com avaliadora; 2 Intenção
comunicativa; 3 Contato Ocular; 4Produções orais (vocalizações); 5 Produção de
palavras; 6 Produção de frases; 7 Uso de gestos (indicativos ou representativos);
8 Respeito à troca de turnos; 9 Início de turno; 10 Participação em atividade
dialógica; 11 Mantém atividade dialógica; 12 Narrativa (espontânea/dirigida); 13
Sequência lógicotemporal; 14 Compreensão de situações concretas; 15
Compreensão de situações abstratas; 16 Realiza ordens simples; 17 Realiza
ordens complexas; 18 Brincar simbólico; 19 Exploração de objetos; 20
Funcionalidade de objetos; 21 Tempo de atenção; 22 Interesse por brinquedos; 23
Informa; 24 Protesta; 25 Solicita; 26 Oferece; 27 Imita) com o instrumento OCC.
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Gráfico 1 – Comparação entre GE e GC em cada item avaliado na OCC. 1 Interação com
avaliadora; 2 Intenção comunicativa; 3 Contato Ocular; 4Produções orais (vocalizações); 5
Produção de palavras; 6 Produção de frases; 7 Uso de gestos (indicativos ou representativos); 8
Respeito à troca de turnos; 9 Início de turno; 10 Participação em atividade dialógica; 11 Mantém
atividade dialógica; 12 Narrativa (espontânea/dirigida); 13 Sequência lógicotemporal; 14
Compreensão de situações concretas; 15 Compreensão de situações abstratas; 16 Realiza ordens
simples; 17 Realiza ordens complexas; 18 Brincar simbólico; 19 Exploração de objetos; 20
Funcionalidade de objetos; 21 Tempo de atenção; 22 Interesse por brinquedos; 23 Informa; 24
Protesta; 25 Solicita; 26 Oferece; 27 Imita.

Observase no Gráfico 1 que o GE obteve escores mais baixos do GC em
96,3% das categorias verificadas (exceto troca de turno). As categorias menos
pontuadas pelo GE foram narrativa, compreensão de situações abstratas, realiza
ordens complexas, informa, tempo de atenção e oferece.
A Tabela 2 apresenta os valores de média, mínimo, máximo, desvio
padrão, apresentados em porcentagem, e valores “p” na comparação entre os
grupos GE e GC no Teste de Vocabulário por Imagens Peabody (TVIP), por meio da
aplicação do Teste “t” Student. O nível de significância adotado foi p<0,05.

Tabela 2 – Resultados do TVIP do GE em comparação com o GC
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Desvio

Valor de

Padrão

“p”

Grupo

Média

Min.

Máx.

GE

92,46

65

135

18,3570

GC

118,6

97

130

10,5672

0,0000*

*: Estatisticamente significante

Na comparação do instrumento TVIP houve diferença estatística
significante entre os grupos GE e GC.
A Tabela 3 apresenta os valores obtidos na comparação entre os grupos
GE e GC da análise qualitativa do resultado do Teste TVIP, pelo teste de Mann
Whitney.
Tabela 3 – Resultados da análise qualitativa do TVIP do GE em comparação com o
GC
Grupo

Classificação
1

2

3

4

5

6

7

GE

6,67%

20%

20%

40%

6,67%

6,67%

0%

GC

0%

0%

0%

13,33%

80%

6,67%

0%

1= Baixa Inferior; 2= Baixa; 3= Baixa Superior; 4= Média; 5= Alta inferior; 6= Alta; 7= Alta
Superior

Observase na Tabela 3 que 46,67% dos participantes do GE obtiveram
resultados até a categoria baixa superior, 40% na média e somente 6,67% na alta
inferior e 6,67% na categoria alta. No GC, 13,33% dos participantes apresentaram
resultados na média, 80% na categoria alta inferior e 6,67% na alta.
A Tabela 4 apresenta os valores de média, mínimo, máximo, desvio
padrão, apresentados em porcentagem, e valores “p” na comparação entre os
grupos GE e GC do QI obtido na Escala StanfordBinet, por meio da aplicação do
Teste “t” Student. O nível de significância adotado foi p<0,05.

Tabela 4 – Resultados do QI obtido na Escala StanfordBinet do GE em comparação
com o GC
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Desvio

Valor de

Padrão

“p”

Grupo

Média

Min.

Máx.

GE

98

87

109

6,55163

GC

104,8

100

108

2,06559

0,0007*

*: Estatisticamente significante

Na comparação do QI obtido na Escala StanfordBinet houve diferença
estatística significante entre os grupos GE e GC, apesar de todos os participantes
terem obtido resultados de QI em índices normativos.
A Tabela 5 apresenta os valores de média, mínimo, máximo, desvio
padrão, apresentados em valores correspondentes (em meses), de “p” na
comparação entre GE e GC de todas as áreas testadas no DenverII, por meio da
aplicação do Teste “t” Student. O nível de significância adotado foi p<0,05.

Tabela 5 Resultados do DenverII no GE em comparação com o GC
Denver II

Grupo

Média

Mín.

Máx.

Pessoal

GE

61

36

71

Desvio
Padrão
10,81

Social

GC

64,1

50

71

5,30

Motor Fino

GE

64,8

49

72

10,21

Adaptativo

GC

70,8

60

72

3,36

GE

58,6

50

68

5,85

GC

69,4

52

72

5,99

Motor

GE

61,2

39

71

11,89

Grosso

GC

70,2

62

71

2,34

Linguagem

Valor
de “p”
0.322
0.097
0.000*

0.067

*: Estatisticamente significante

Na comparação do instrumento DenverII houve diferença estatística
significante apenas para a área linguagem, entre os grupos GE e GC.
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6 DISCUSSÃO
A literatura apresenta que a incidência do HC mais do que duplicou nos
últimos anos (WASSNER, BROWN, 2015; VIGONE et al., 2015) e que este é o
distúrbio endócrino pediátrico mais frequente (NASCIMENTO, 2011; ANJUM et al.,
2014; VIGONE et al., 2015), afetando de duas a três vezes mais o gênero feminino
(NASCIMENTO, 2011; MACIEL et al., 2011; MACIEL et al., 2013; AGRAWAL et al.,
2015).
A casuística foi constituída por 15 crianças do GE e 15 crianças do GC
sem alterações metabólicas, com idade variando de 36 a 71 meses (média 54,3
meses), todas do gênero feminino.
As dificuldades para fazer a coleta começaram com o fechamento do
Centro de Referência  Programa de Triagem Neonatal  Teste do Pezinho da
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Bauru. Assim, conforme
informado, todos os pacientes foram transferidos para outros Centros de Referência
do estado de SP. Dessa forma, o serviço de Assistência Social da APAEBauru que
fazia o serviço de busca ativa ficou inativo e não foi possível localizar para qual
Centro de Referência os pacientes foram transferidos. Isto não só prejudicou a
busca dos casos, mas também se verificou que muitos dos contatados saíram dos
critérios de inclusão deste estudo, pois houve a descontinuidade do tratamento, não
cumprindo o cronograma de atendimento previsto com a equipe médica, durante
este período de transição. Verificouse também que os exames para os casos novos
não foram interrompidos, mas a continuidade do tratamento, dos indivíduos com HC
diagnosticados e já em tratamento, sim. Esta é uma questão de saúde pública que
deve ser analisada pelos gestores em saúde, pois, pelas características desta
doença crônica, a descontinuidade do tratamento pode causar prejuízos para estes
indivíduos, conforme apresentado nos manuais de normas técnicas do manejo desta
doença e pesquisas realizadas (BRASIL, 2002; BRASIL, 2010; GROSSE, VLIET,
2011; NUPAD, 2012; SOUZA et al., 2013; KOMUR et al., 2013; AGRAWAL et al.,
2015).
O tratamento de indivíduos com doenças crônicas é complexo, pois
envolve múltiplas dimensões. Inicialmente, após o diagnóstico a família deve ser
conscientizada do problema, de suas soluções ou formas de resolvêlas ou amenizá
las. Esta compreensão pode ser dolorosa ou difícil de assimilar, em um primeiro
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momento, mas fundamental para o sucesso do tratamento. Muitas vezes, a família
precisará de auxílios adicionais para este fim. Por outro lado, o acesso aos serviços
de saúde, disponíveis, acolhedores e eficientes quanto aos recursos necessários
para o tratamento de uma doença crônica, também são fundamentais para o
sucesso do tratamento e prevenção dos efeitos deletérios previstos pela doença e
dos efeitos secundários, causados no decorrer do manejo da doença.
Um dos aspectos de extrema importância no diagnóstico e tratamento do
HC, iniciados precocemente referese à prevenção da deficiência intelectual,
conforme a literatura (ALMACHE, 2003; SETIAN, 2007; KEMPERS et al., 2007;
DIMITROPOULOS et al., 2009; NASCIMENTO, 2011; WHEELER et al.,2011;
WHELEER et al., 2012; SLUIJIS et al., 2012; BARONE et al., 2013; KOMUR et al.,
2013; ROVET, 2014; DIAZ, LIPMAN, 2014).
Neste estudo, o QI do GE variou de 87 à 109 (média 98) e do GC variou
de 100 à 108 (média 104,8) (Tabela 4). É possível verificar que mesmo os indivíduos
do HC tendo os escores do QI dentro de critérios normativos (conforme critérios de
inclusão), as crianças do GE tiveram escores mais modestos do que o GC, neste
quesito, verificado pela média do grupo experimental. A literatura aponta para esta
questão, informando que o diagnóstico e o tratamento precoce são de extrema
importância para a prevenção de deficiência intelectual nesta entidade clínica
(KEMPERS et al., 2007; DIMITROPOULOS et al., 2009; WHEELER et al., 2011;
SLUIJIS et al., 2012; KOMUR et al., 2013).
A literatura apresenta que crianças com HC podem ter seus resultados de
testes cognitivos deprimidos em relação aos seus pares (GROSSE, VLIET, 2011;
MUÑOZ et al., 2014). Além disso, um estudo apresentou que crianças com HC,
mesmo não tendo deficiência intelectual, apresentam pontuação mais baixa quando
comparadas com seus irmãos sem este tipo de alteração metabólica (ROVET,
2005).
Devido

à

grande

participação

dos

hormônios

tireoidianos

no

desenvolvimento cerebral, quanto maior o período de insuficiência hormonal, maior a
gravidade e extensão dos danos cerebrais e quanto antes se iniciar a reposição
hormonal com levotiroxina, menos a criança será afetada (ALMACHE, 2003;
ROVET, 2005; GRÜTERS, KRUDE, 2007; TORRESANI, 2014; ROVET, 2014; DIAZ,
LIPMAN, 2014), apesar da possibilidade de sequelas para o desenvolvimento. Cabe
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ressaltar, entretanto que com o diagnóstico precoce e o tratamento adequado pode
se erradicar a deficiência intelectual com esta etiologia.
No Brasil, a estratégia para a manutenção dos índices normativos dos
hormônios tireoidianos é a criança frequentar o Centro de Referência para fazer
análises sanguíneas periódicas e avaliações clínicas, de acordo com a sua idade
cronológica, entretanto, a literatura aponta alguns trabalhos que realizam a Terapia
Genética como uma forma mais fidedigna para a manutenção desses índices dentro
do padrão da normalidade (SZINNAI, 2014; AGRAWAL et al., 2015). Os casos
avaliados neste estudo não realizaram exames genéticos e as famílias não
souberam informar a etiologia do HC de suas crianças. Apesar de previstos, os
exames genéticos não são realizados como procedimento de rotina pelo SUS.
Outra estratégia para a verificação da saúde geral e da efetividade do
tratamento é por meio da realização de exames neurológicos por imagens. No
Brasil, os indivíduos com HC não realizam exames neurológicos por imagens como
um procedimento de rotina. Estudos apontam a importância deste procedimento
(ROVET, 1999; ROSE et al., 2006; BLASI et al., 2009; WHEELER et al., 2011). A
justificativa para a realização de procedimentos de neuroimagem estrutural e
funcional é a possibilidade de identificação de sítios no SNC que passaram por
perda hormonal seletiva, o que poderia explicar a variabilidade das sequelas
encontradas nas habilidades do desenvolvimento e também da possibilidade de
reflexões em novas estratégias para o tratamento e reabilitação das sequelas
secundárias desta doença metabólica.
Como critério de inclusão, a idade dos participantes do GE no diagnóstico
(após o reteste) para HC variou do 8º ao 20º dia de vida, com média de 11,6 dias; e
o tempo de início para o tratamento foi de 15 a 58 dias, com média de 35,2 dias.
Todos os participantes receberam o diagnóstico antes do 30º dia de vida,
como preconiza o Ministério da Saúde (BRASIL, 2002; SOUZA, MACIEL et al., 2011;
SOUZA et al., 2013), mas somente dois participantes (13,34% da casuística)
conseguiram iniciar o tratamento antes de completarem um mês de vida, o que,
também, é uma norma do Ministério da Saúde publicada na Portaria nº. 56, de 29 de
janeiro de 2010 (BRASIL, 2010).
Quando os pais foram questionados quanto ao tempo de início do
tratamento, que passou dos 30 dias de vida da criança, estes relataram a dificuldade
para agendar transporte público no município para se locomoverem até o Centro de
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Referência, além da dificuldade com suas rotinas pessoais. Além disso, alguns
responsáveis não tinham telefone na residência e necessitavam de receber recado
da Unidade Básica de Saúde, o que nem sempre era feito imediatamente a partir do
contato do Centro de Referência. Isso pode ocorrer porque a partir do resultado
positivo para HC, o Centro de Referência deve entrar em contato com a Unidade
Básica de Saúde do município do paciente, para que esse localize a família e, após
este contato é realizado o agendamento da consulta para acompanhamento no
Centro de Referência, bem como agendado o transporte, que é cedido pela cidade
de origem do paciente.
Inferese que o fato dos participantes terem começado precocemente o
tratamento com adesão (mesmo com este pequeno atraso), pode ter evitado a
deficiência intelectual, mas não os efeitos deletérios do HC, como as dificuldades
encontradas neste estudo, que serão relatadas abaixo.
Referente aos dados obtidos na anamnese quanto à gestação e
desenvolvimento, no GE, 6,67% necessitaram ficar na incubadora ou na UTI
neonatal; 6,67% tiveram alteração no ganho de peso e na estatura nos primeiros
anos de vida; 13,34% apresentaram alteração no ganho de peso e 6,67%
apresentaram alterações hormonais no período gestacional, porém realizaram
tratamento mantendose nos níveis hormonais normativos. No GC, nenhuma criança
nasceu prematura ou precisou ficar na incubadora ou UTI neonatal. Os pais das
crianças deste grupo relataram que seus filhos tiveram ganhos de peso e
crescimento dentro dos padrões normativos.
Alterações do crescimento ponderoestatural e retardo na maturação
óssea fazem parte das sequelas previstas no HC, com a ausência ou redução dos
índices hormonais ao longo do tempo (SOUZA et al., 2002; BENEVIDES et al., 2006;
NAKAMIZO et al., 2007; NASCIMENTO, 2011; NUNES et al., 2013; KORKMAZ et
al., 2014).
Com

relação

ao

desenvolvimento

neuropsicomotor,

100%

dos

participantes do GC apresentaram desenvolvimento típico, para o qual foram
considerados os seguintes marcos: equilíbrio cervical por volta dos três meses,
sentar sem apoio por volta dos seis meses, marcha por volta dos doze meses
(FORTIBELLANI, CASTILHOWEINERT, 2011) primeiras palavras por volta dos
dezoito meses (BISHOP, 2002).
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Os participantes do GE apresentaram equilíbrio cervical entre o 3º ao 5º
mês (média de 3,9 meses), sentar sem apoio entre o 6º ao 9º mês (média de 7,2
meses), marcha entre o 11º ao 19º mês (média de 13,6 meses) e primeiras palavras
entre o 12º ao 24º mês (média de 14,6 meses). Somente uma participante do GE
apresentou escores nos marcos do desenvolvimento no desvio padrão subsequente.
Os resultados obtidos no desenvolvimento neuropsicomotor e linguísticos
destas crianças pode ser um indicativo da efetividade do tratamento com a
reposição hormonal, ou seja, pela média dos marcos do desenvolvimento verificase
que estão em níveis normativos para os aspectos neuropsicomotores e linguísticos,
mesmo que alguns estiveram com desvio padrão não próximos a estes índices.
BongersSchokking et al. (2000) relataram que os indivíduos com HC
podem alcançar o desenvolvimento psicomotor normal com a reposição hormonal,
independentemente da gravidade da doença. O estudo de Bargagna et al. (2006)
apresentou resultados semelhantes. Entretanto, o estudo de Kempers et al. (2006)
verificou alterações motoras no grupo de indivíduos com HC quando comparados ao
grupo controle. As diferenças encontradas nos estudos podem estar relacionadas
aos métodos de avaliação utilizados e/ou critérios de análises. Por exemplo, há
instrumentos que verificam somente se a função motora está ocorrendo e outros que
verificam como está ocorrendo, considerando critérios de mobilidade, coordenação e
destreza motora.
As crianças foram avaliadas por meio da aplicação da Observação do
Comportamento Comunicativo (OCC), Teste de Vocabulário por Imagem Peabody –
TVIP, Teste de Screening de Desenvolvimento DENVER II (DenverII) e Escala
StanfordBinet.
Na Observação do comportamento comunicativo (OCC) os participantes
do GE obtiveram pontuação entre 28 a 54 pontos e as crianças do GC entre 43 a 54
pontos (Tabela 1). Isso mostra que, mesmo não tendo sido observado discrepância
significativa entre os grupos, é possível identificar o menor índice de pontuação
pelas crianças do GE (Gráfico 1), uma vez que ficou evidente a maior dificuldade
pelos integrantes desse grupo em respeitar a troca de turno; iniciar turno; participar
em atividade dialógica; manter diálogo; realizar narrativas; manter sequência lógico
temporal; compreender situações abstratas; realizar ordens complexas, informar,
oferecer e manter tempo de atenção nas atividades propostas.
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Esses resultados encontrados corroboram a afirmação de Bargagna et al.
(2000), de que as crianças com HC são de risco para alterações no desenvolvimento
linguístico. A literatura refere que crianças e adolescentes com HC apresentam com
mais frequência atraso para o início da linguagem oral, dificuldades de compreensão
de linguagem, alterações articulatórias, fonológicas e morfossintáticas, vocabulário
reduzido e dificuldade para nomeação (ROVET, 1999; BARGAGNA et al., 2000;
OERBECK et al., 2003; BARGAGNA et al., 2006; BLASI et al., 2009; WHEELER et
al., 2012; CARREÓNRODRIGUES, PÉREZMARTINEZ, 2012; SIMIC et al., 2013).
Além disso, alguns estudos mostram a dificuldade de atenção, memória,
comportamentos de hiperatividade e agitabilidade e dificuldades relacionadas ao
sono (BONGERSSCHOKKING et al., 2005; OERBECK et al., 2005; SLUIJIS et al.,
2008; GEJÃO et al., 2009; TORRES et al., 2004; SIMIC et al., 2013; MUÑOZ et al.,
2014).
No GE, 100% dos pais se queixaram da desatenção dos filhos e 67% de
agitação ou hiperatividade, que pode ser constatado durante as avaliações, na
análise das filmagens. A ocorrência de déficits de atenção e hiperatividade são
relatos frequentes em estudos que analisaram estas dimensões (SIMONS et al.,
2004; BONGERSSCHOKKING et al., 2005; OERBECK et al., 2005; GEJÃO et al.,
2009; TORRES et al., 2004; GROSSE, VLIET, 2011; SIMIC et al., 2013; MUÑOZ et
al., 2014).
Desta casuística, 80% relataram alterações no sono, como dormir pouco,
sono agitado ou acordar várias vezes durante a noite e 27% relataram que seus
filhos eram extremamente apáticos até o terceiro mês de vida, dormindo por mais de
18 horas ao longo do dia e, muitas vezes, não acordando nem para mamar.
Alterações da qualidade do sono são um dos sinais clínicos sugestivos desta
alteração metabólica (NAKAMIZO et al., 2007; SLUIJIS et al., 2008; NASCIMENTO,
2011; NUNES et al., 2013).
Com relação ao Teste de Vocabulário por Imagem Peabody (TVIP), o
escore bruto dos participantes do GE variou de 65 a 135. Desses 6,67%
apresentaram classificação baixa inferior, 20% baixa, 20% baixa superior, 40%
média, 6,67% alta inferior e 6,67% alta. Os participantes do GC tiveram seus
escores brutos variando de 97 à 130; destes 13,33% com classificação na média,
80% alta inferior e 6,67% alta (Tabelas 2 e 3). Diante disso, observase que,
aproximadamente, 90% dos participantes do GE obtiveram classificação na média
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ou abaixo da média esperada para sua idade cronológica, enquanto que 100% dos
participantes do GC obtiveram sua classificação na média ou acima.
A literatura apresenta que o TVIP pode ser utilizado como uma medida de
QI não verbal (DUNN et al., 1986), entretanto esta habilidade (vocabulário receptivo)
envolve outras dimensões que devem ser observadas, ou seja, a aquisição do
vocabulário também guarda relação com a vivência da criança nos diferentes
ambientes sociais que frequentam e nas oportunidades oferecidas no intercâmbio
desta criança com diversos interlocutores.
Nesse estudo, observase que o desenvolvimento lexical, no domínio
receptivo, das crianças com HC, apresentase defasado quando comparados com
os indivíduos sem esta alteração metabólica, mesmo o GE tendo desempenho
heterogêneo.
A literatura aponta também que o nível socioeconômico e a escolaridade
das mães têm influência no desenvolvimento e desempenho em tarefas que
envolvem habilidades linguísticas e comunicativas, assim ter nível socioeconômico
baixo também aumentam o risco de defasagem na aquisição e desenvolvimento da
linguagem (BONGERSSCHOKKING et al., 2000; BARGAGNA et al., 2006;
DIMITROPOULOS et al., 2009). Nesse estudo tevese o cuidado no controle dessa
variável, uma vez que os grupos foram pareados pelo nível socioeconômico (CCSB,
2011). A escolaridade materna também foi observada, tanto como parte dos critérios
socioeconômicos utilizados, quanto individualmente.
Os resultados do DenverII mostraram que 100% dos participantes do GC
apresentaram escores normativos para as quatro áreas verificadas por esse
instrumento, enquanto que isto não ocorreu para o GE (Tabela 5). Os participantes
do GE apresentaram escores mais modestos (indicado pela média e desvio padrão),
indicando a situação de atenção, que representa risco para atraso no
desenvolvimento. Cabe ressaltar também que o grupo não se comportou de modo
homogêneo (verificado pelos valores máximos obtidos, nas habilidades avaliadas
neste instrumento e desvio padrão).
Conforme este instrumento (FRANKENBURG et al., 1992) a atenção deve
ser marcada quando a linha da idade cronológica encontrase na área azul da barra
da prova a ser aplicada e a criança falha naquela atividade específica proposta.
Quanto às habilidades do desenvolvimento deste instrumento, os participantes do GE
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tiveram as áreas de menor comprometimento, respectivamente, pessoalsocial, motor
finoadaptativo, motor grosso e linguagem.
Apesar de que apenas na área da linguagem os resultados foram
estatisticamente significantes, na comparação entre os grupos, a área motora grossa
também carece revisão.
Na habilidade pessoalsocial avaliamse as reações pessoais da criança
frente ao ambiente social que vivencia, quanto à realização, com independência, das
tarefas cotidianas, envolvendo a organização dos estímulos, o manuseio, o traquejo
social e a compreensão do contexto (FRANKENBURG et al., 1992).
As crianças dependem muito das oportunidades oferecidas pelo ambiente
para desenvolverem suas habilidades, principalmente no que se refere à área
pessoalsocial. Na área pessoalsocial também é valorizada a conquista da
independência da criança para realizar tarefas do dia a dia como alimentarse, lavar
as mãos, escovar os dentes e autonomia no trato social (SILVA et al., 2011).
A literatura apresenta (MORALEDABARRENO et al., 2011) que há
preocupação das famílias com a realização de atividades de vida diária de forma
independente, principalmente aquelas nas quais as crianças realizam processos
terapêuticos e orientações profissionais para este fim. Devese destacar, ainda, que
no DenverII, especificamente, nesta habilidade, os pais eram questionados quanto
à realização das atividades de vida diária, como comer sozinho, vestirse, ser capaz
de escovar os dentes, entre outras. Assim, a criança recebia pontuação positiva se
realizasse a atividade de vida diária, mesmo que sem perfeição. Muitas mães
relataram que apesar da criança ser capaz de realizar atividades de vida diária,
muitas destas atividades eram realizadas pelos familiares em alguns momentos, na
correria do dia a dia.
Segundo MANCINI et al., 2002, a cultura brasileira tende a ser
protecionista em relação aos cuidados da criança com alterações de saúde e no
desenvolvimento. Déficits nestas habilidades podem ser observados devido à falta
de prática em tarefas da rotina diária proporcionadas pelas ações familiares nos
cuidados para a criança e pela criança.
Quanto ao manuseio, o traquejo social e a compreensão do contexto
houve indicações de que os comportamentos desatentos e hiperativos interferiam
nas atividades de vida diária, que eram contornadas com ajuda familiar.
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O comportamento motor finoadaptativo averigua a capacidade da criança
quanto à organização dos estímulos, à percepção de relações, à decomposição do
todo nas partes, sua reintegração e o uso destas habilidades nas tarefas cotidianas,
utilizando atividades manuais (FRANKENBURG et al., 1992). No instrumento
DenverII era solicitado que a criança realizasse atividades como copiar linha
vertical, copiar formas geométricas, desenhar de três a seis partes do corpo, entre
outras. O critério deste instrumento neste quesito referese ao conceito e não a
destreza, o que pode ter influenciado nos resultados das habilidades motoras (tanto
motor grosso quanto motorfino).
A possibilidade de atuação nas atividades de vida diária integram diversos
sistemas e funções com interação do ambiente físico, social e emocional. Neste
contexto, é importante que a criança possa realizar atividades com independência,
visando desenvolver suas habilidades motoras de forma cada vez mais elaborada e
coordenada. A aquisição do controle dos movimentos ocorre ao longo do tempo e
em conjunto com a interação entre diversos estímulos.
A literatura relata déficits motores em crianças com HC referentes a
atraso na inibição dos reflexos primitivos, alterações do equilíbrio e da coordenação
motora grossa e fina, atraso para o início da marcha, movimentos associados e
alterações do tônus muscular (BARGAGNA et al., 2000, OERBECK et al., 2003;
SIMONS et al., 2004; BARGAGNA et al., 2006; HATIPOGLU et al., 2006; KEMPERS
et al., 2006). Estes dados podem estar relacionados a alterações anatomofuncionais
do SNC, conforme a literatura (NUNES, 2003; KEMPERS et al., 2006).
Por interferir na qualidade da exploração ambiental, nas possibilidades
interativas e nas relações que a criança estabelece com o ambiente, o desempenho
motor pode ter influenciado no desenvolvimento global das crianças, incluindo as
habilidades linguísticas, cognitivas, sociais e de autocuidados (LAMÔNICA, 2004;
KENDAL, 2005). As alterações de linguagem e cognição também podem ter
influenciado as atividades cotidianas destas crianças, uma vez que uma área do
desenvolvimento influencia na outra e todas devem funcionar de modo harmônico
(LAMÔNICA, 2004; WEBSTER et al., 2005).
Com relação à área da linguagem do instrumento DenverII, houve
diferença estatisticamente significante entre os grupos. É importante ressaltar que o
atraso de linguagem, mesmo que sutil, interfere nas relações que a criança
estabelece com objetos, pessoas e eventos.
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Há vasta literatura que tem por foco os efeitos do HC no processo de
alfabetização (SIMONS et al., 2004; BONGERSSCHOKKING et al., 2005; SIMIC et
al., 2013), com a hipótese de que as crianças com HC, além de terem desempenho
na linguagem oral abaixo do esperado, também apresentam déficits no
processamento das informações, falhas de atenção e de memória (SIMONS et al.,
2004; BONGERSSCHOKKING et al., 2005; GEJÃO et al., 2009; GROSSE, VLIET,
2011; WHEELER et al., 2011; WHEELER et al., 2012; SIMIC et al., 2013). Estas
habilidades são de extrema relevância para o processo de alfabetização, que pode
ficar ainda mais comprometido, mas não se deve esquecer que o desenvolvimento
destas habilidades iniciase precocemente na vida da criança e tem caráter
progressivo de desenvolvimento.
A diminuição do hormônio tireoidiano em qualquer fase da vida interferirá
no

funcionamento

do

SNC

e,

consequentemente,

causará

prejuízos

no

processamento de informações e o indivíduo poderá sofrer com as consequências
dessas dificuldades ao longo de sua vida, nas atividades diárias, no processo de
escolarização, nas suas habilidades sociais e nas decisões que fará no decorrer da
vida, inclusive na adolescência e vida adulta, como na sua escolha profissional, por
exemplo.
A manutenção das funções cognitivas e linguísticas ao longo da vida dos
indivíduos com HC estarão na dependência dos níveis hormonais adequados,
assim, a hipótese de que, mesmo na ausência da deficiência intelectual, as
alterações hormonais tireoidianas podem provocar imaturidade cerebral em
diferentes locais que podem ser determinantes para o desenvolvimento das funções
complexas de linguagem. Pesquisas futuras com estudos longitudinais são
necessárias

para

inferir

as

direções

causais,

subjacente

ao

curso

de

desenvolvimento de funções complexas da linguagem em indivíduos com HC.
Estudos observaram que crianças com HC ou com alteração no
desenvolvimento tendem a apresentar habilidades de linguagem expressiva
inferiores às receptivas (BARGAGNA et al., 2000; BARGAGNA et al., 2006; GEJÃO
et al., 2009; LEITE, 2014; MUÑOZ et al., 2014; ANASTÁCIOPESSAN et al., 2014).
As alterações de linguagem podem ter sido influenciadas pelas alterações
cognitivas, muito comuns, nos indivíduos com HC. Pesquisas mostraram que
crianças ou jovens com HC são considerados de risco para apresentarem alterações
cognitivas, linguísticas, motoras e de comportamento (SOUZA et al., 2002;
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ANDROVANDI, NUNES, 2004; ROVET, 2005; BARGAGNA et al., 2006; KEMPERS
et al., 2006; KEMPERS et al., 2007; GEJÃO, LAMÔNICA, 2008; SLUIJIS et al.,
2008; BLASI et al., 2009; DIMITROPOULOS et al., 2009; GEJÃO et al., 2009;
SLUIJIS et al., 2012; KOMUR et al., 2013).
As alterações nas habilidades de linguagem observadas neste estudo e
concordantes com a literatura (ROVET, 1999; BARGAGNA et al., 2000; OERBECK
et al., 2003; BARGAGNA et al., 2006; BLASI et al., 2009; GEJÃO et al., 2009;
CARREÓNRODRIGUES, PÉRZMARTINEZ, 2012; WHEELER et al., 2012; SIMIC
et al., 2013; ANASTÁCIOPESSAN et al., 2014; LEITE, 2014; MUÑOZ et al., 2014)
confirmam que as crianças com HC são de risco para alterações em diversas áreas
do desenvolvimento e, principalmente na área da linguagem e, portanto, necessitam
do acompanhamento longitudinal do desenvolvimento comunicativo.
É importante salientar que os participantes desse estudo, mesmo tendo
apresentado esses comprometimentos não tinham sido encaminhados, para
atendimento fonoaudiológico.
Diante do exposto, com os achados deste estudo, se torna evidente a
importância do Fonoaudiólogo nos Programas de Triagem Neonatal credenciados
pelo Ministério da Saúde. Ressaltase, ainda, a atuação do Fonoaudiólogo com essa
população de modo a prevenir, habilitar e reabilitar os distúrbios de comunicação,
contribuindo para o trabalho em equipe a fim de promover saúde.
Além disso, a divulgação desses resultados auxiliará na conscientização
da população sobre a necessidade de início imediato do tratamento para o HC e do
acompanhamento adequado e longitudinal das possíveis alterações que esta
alteração metabólica provoca.
Salientase que futuros estudos deverão acompanhar o desenvolvimento
global de crianças com HC, de modo longitudinal, de tal forma a contribuir para a
prevenção de alterações comunicativas e de aprendizagem.
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7 CONCLUSÕES
Com os achados encontrados nesse estudo foi possível concluir que as
crianças com HC apresentaram desempenho quanto às habilidades comunicativas
estatisticamente significante inferior quando comparados com as crianças sem
alterações metabólicas, destacando maior dificuldade em respeitar a troca de turno;
iniciar turno; participar em atividade dialógica; manter diálogo; realizar narrativas;
manter sequência lógico temporal; compreender situações abstratas; realizar ordens
complexas, informar, oferecer e manter tempo de atenção nas atividades propostas.
Na comparação entre os grupos GE e o GC quanto ao desempenho
motor grosso, motor finoadaptativo, linguístico, pessoalsocial e cognitivo houve
diferença estatística significante apenas para a área linguagem. Observouse menor
comprometimento, respectivamente, nas áreas pessoalsocial, motor finoadaptativo
e motor grosso.
Com relação ao nível cognitivo, ao comparar o desempenho entre o grupo
com HC e o grupo de crianças sem alterações metabólicas observouse diferença
estatística significante.
Quando comparado o desempenho da linguagem receptiva do GE e do
GC houve diferença estatística significante.
Os resultados desse trabalho confirmam os achados de vários estudos
sobre a interferência do HC no desenvolvimento infantil, ressaltando que indivíduos
com HC, mesmo diagnosticados e tratados precocemente, podem apresentar
alterações motoras, comunicativas e cognitivas e esses prejuízos poderão afetálos
no decorrer da vida, inclusive nas habilidades escolares. Reiterase que estudos
longitudinais são importantes para acompanhar e prevenir essas alterações.
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