
REKOMENDASI 

No.: 09/Rek/PP IDAI/07/2014 

Skrining Hipotiroid Kongenital Bayi Baru Lahir 

 

  

Memperhatikan: 

1. Hipotiroid kongenital merupakan salah satu penyebab terjadinya retardasi mental pada 

anak. 

2. Insidens hipotiroid kongenital adalah 1: 3000-4000. 

3. Bayi hipotiroid kongenital dapat menunjukkan gejala letargi, ikterus, konstipasi, sering 

tersedak, kulit teraba dingin, tangisan serak, kulit kering, perut buncit, hernia umbilikalis, 

hipotonia, fontanel posterior melebar, lidah besar, edema, refleks lambat, dan goiter. 

4. Penyakit hipotiroid kongenital dapat disembuhkan secara total jika pengobatan dilakukan 

sejak dini. 

Rekomendasi: 

1. Perlu melakukan skrining hipotiroid kongenital pada semua bayi baru lahir. 

2. Skrining hipotiroid kongenital dilakukan dengan: 

• Mengambil sampel darah kapiler dari permukaan lateral kaki bayi atau bagian medial 

    tumit, pada hari ke 2 sampai 4 setelah lahir. 

• Darah kapiler diteteskan ke kertas saring khusus. 

• Kertas saring tersebut dikirim ke laboratorium yang memiliki fasilitas pemeriksaan 

   Thyroid-Stimulating Hormone (TSH). 

3. Bayi dengan hasil uji skrining positif segera dipanggil kembali untuk pemeriksaan TSH 

dan T4 serum. Bila hasil TSH tinggi dan FT4 rendah atau hasil FT4 rendah dan berapapun 

TSH, segera berikan tiroksin. 

• Bila memungkinkan, lakukan pemeriksaan skintigrafi/sidik tiroid dan ultrasonografi  

   (USG) tiroid. 

• Bila memungkinkan untuk melakukan kedua pemeriksaan tersebut tetapi secara teknis  

    sulit dikerjakan pada neonatus, berikan tiroksin dahulu sampai usia 3 tahun. 

• Bila tidak memungkinkan karena lokasi bayi terlalu jauh dari RS rujukan, tiroksin  

   diberikan dahulu sampai usia 3 tahun kemudian dilakukan retesting off treatment (obat 



dihentikan kemudian dilakukan pemeriksaan skintigrafi/sidik tiroid dan USG tiroid). 

4. Perlu penjelasan atau penyuluhan kepada orangtua bayi mengenai: 

• Penyebab hipotiroid kongenital pada bayi mereka. 

• Pentingnya diagnosis dan terapi dini untuk mencegah hambatan tumbuh kembang bayi. 

• Cara pemberian obat tiroksin. 

• Pentingnya pemeriksaan secara teratur sesuai jadwal yang dianjurkan dokter. 
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