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“Mesmo que as mudanças recomendadas para os padrões laboratoriais de 
normalidade do hormônio estimulador da tireóide (TSH) tenham sido 
anunciadas em 2002, o seu médico provavelmente ainda não tem conhecimento 
de que uma grande reformulação foi feita neste intervalo de referência. O teste 
de TSH - que continua a ser o principal exame de sangue usado pelos médicos 
convencionais para diagnosticar distúrbios da tireóide - ainda é um assunto de 
grande desentendimento e controvérsia por especialistas. !
Até 2002, o padrão para o intervalo normal de TSH na maioria dos laboratórios 
ficava na faixa de 0,5 a 5,0, com hipertireoidismo sendo abaixo de 0,5 e 
hipotireoidismo acima de 5,0.  !
As novas diretrizes, no entanto, recomendam que o intervalo para a função 
aceitável da tireóide (e, portanto, tratamento da tireóide) mudem para um TSH 
de 0,3 a 3,0, que é uma gama muito mais estreita. !
A Associação Americana de Endocrinologistas Clínicos estimou que as novas 
orientações façam dobrar o diagnóstico de pessoas que têm a função da tireóide 
anormal.  !
O que enviar para o seu médico. 
!
Como é provável que seu médico diga: "Eu não ouvi nada sobre essas novas 
mudanças", ou "o laboratório ainda está mostrando 0,5-5 como o intervalo 
normal, e eu não vou mudar nada até o laboratório mudar", é útil que você leia 
ou envie alguns artigos para o seu médico antes da sua próxima consulta. Abaixo 
alguns bons materiais:  !



1 de Janeiro de 2003 - Publicação da Associação Americana de 
Endocrinologistas Clínicos  !
Realce o terceiro parágrafo para o seu médico. Este parágrafo lê: "Até novembro de 

2002, os médicos se baseavam em um nível normal de TSH, variando de 0,5 a 5,0 para 

diagnosticar e tratar pacientes com distúrbio da tiróide que foram testados fora dos 

limites daquela variação. Agora a AACE incentiva os médicos a considerarem o 

tratamento para os pacientes que testem fora dos limites de uma margem mais estreita, 

com base em um nível de TSH ideal entre 0,3 a 3,0. A AACE acredita que a nova gama irá 

resultar em diagnóstico adequado para milhões de americanos que sofrem de uma 

doença tireoidiana leve, não tratada até agora." !
2. A Academia Nacional de Bioquímica Clínica, que faz parte da Academia 
da Associação Americana de Química Clínica (AACC) e Laboratório de 
Diretrizes Práticas Medicina: Apoio Laboratorial para o Diagnóstico e 
Monitoramento da doença de tiróide. (Obter uma cópia) !
É interessante destacar as seções que lêem:  !
"É provável que o limite superior do intervalo de referência atual é desviado pela 
inclusão de pessoas com disfunção tireoidiana oculta."  !
"No futuro, é provável que o limite superior do intervalo de referência TSH 
eutiroideo seja reduzido para 2,5 mIU / L porque 95% dos voluntários com 
funções da tireóide rigorosamente normais têm valores de TSH de entre 0,4 e 2,5 
mIU / L." !
"Um resultado TSH entre 0,5 e 2,0 mIU / L é geralmente considerado o alvo 
terapêutico para uma dose de substituição de L-T4 padrão para hipotiroidismo 
primário."  !
"Requisitos de tiroxina aumentam durante a gravidez. O estado da tiróide deve 
ser verificado com TSH + FT4 durante cada trimestre da gravidez” !
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Aviso Importante:	

Todos os artigos indicados e traduzidos 
pelo blog NVCA não devem ser encarados 
como conselhos médicos ou diagnósticos. 
Consulte sempre o seu médico. Ele é o 
profissional adequado para auxiliá-lo no 
melhor diagnóstico e tratamento.

http://www.aacc.org/members/nacb/Archive/LMPG/ThyroidDisease/Pages/default.aspx

