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NOTA TÉCNICA PRÉ-PROCESSUAL Nº  /201 

Palmas,    de          de 201 . 

 

 

DEMANDA  Autos n° xxxxxxx 

MEDICAMENTO Alfatirotropina (Thyrogen®) 

COBERTURA PELO SUS NÃO 

AUTOR(A) xxxxxxxx 

REPRESENTANTE Defensoria Pública Estadual 

ENTE Estado do Tocantins 

SISTEMA Email 

 

 

O Núcleo de Apoio Técnico - NatJus realiza suas atividades com o objetivo de disponibilização de 

subsídios técnicos aos Magistrados, membros do Ministério Público e Defensoria Pública nas 

demandas que tenham por finalidade assegurar ações e serviços de saúde do SUS informando 

ainda sobre a previsão de existência ou não de políticas públicas no caso consultado, devendo 

indicar na sua NOTA TÉCNICA, se os documentos juntados aos autos observam os requisitos 

exigidos pela Política Pública que são preconizados pelo SUS, bem como emitir informações 

técnicas sobre o pedido posto, tanto na fase pré-processual como na fase processual. 

Importante ressaltar que as NOTAS TÉCNICAS não constituem em perícia judicial, tampouco se 

valem de poder decisório, ou normativo-vinculante sobre as questões da judicialização 

consultada, devido o caráter ser exclusivamente consultivo para auxiliar os juízes, que se 

manifestam no teor do princípio da livre convicção racional. Imperioso mencionar, que o 

NATJUS não tem competência para manifestar sobre procedência ou improcedência do pedido, 

sobre cumprimento à ordem judicial, intimar ou notificar as partes envolvidas na demanda. 
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1 – BREVE RELATÓRIO 

   Consta no Ofício Eletrônico CAS/DPTO nº 71/2017, a informação de que a Sra. XXXXXXXXXX 

apresenta Neoplasia de Tireóide (CID10 – C73) e necessita do medicamento Thyrogen®, 

conforme documentos anexos ao Ofício. 

 

2-DA DOENÇA 

O Carcinoma Diferenciado da Tireoide (CDT) é o tumor maligno da tireoide de origem 

epitelial, sendo o carcinoma papilífero o principal representante desta categoria. Além do 

carcinoma papilífero, incluem-se o carcinoma folicular e o carcinoma de células de Hürthle1. 

 

3 – DA PRESCRIÇÃO/LAUDO MÉDICO 

 O ofício veio acompanhada de “RELATÓRIO” do Centro Brasileiro de Medicina Nuclear e 

Imagem Molecular, nele constando a informação de que a paciente necessita de dose de iodo- 

131 associada a Thyrogen® para debelar câncer de Tireóide do tipo folicular (anexo no 

Anatomopatológico). Consta ainda que a mesma já realizou dois procedimentos cirúrgicos 

sendo de alto risco.  

O referido documento foi apresentado sem assinatura do médico assistente. 

 Importante ressaltar que o citado “RELATÓRIO” não pode ser considerado como 

relatório médico, ou mesmo documento expedido por médico. 

 Apesar dessa irregularidade que inviabiliza reconhecer o citado documento como um 

relatório médico, iremos apontar as outras deficiências apresentadas, que são necessárias para 

uma análise mais acurada por esta profissional sobre o caso posto.  

Ressalte-se que tanto a instituição pública quanto a privada necessariamente devem 

seguir Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas, conforme os conhecimentos da MEDICINA 

BASEADA EM EVIDÊNCIAS. 

Neste seguimento, verifica-se que o “RELATÓRIO” está em desacordo com a Política 

Pública, consubstanciada no art. 28 do Decreto nº 7508/11; bem como em desacordo com o 

Enunciado 8 do III Fórum Estadual do Comitê da Saúde do Tocantins (CEMAS-TO) e Enunciado 

12 do  CNJ, pelos seguintes motivos: 

a) não apresenta informações do local e data de emissão; 

b) Não consta o nome do médico e a assinatura; 

                                                           
1
Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas Carcinoma Diferenciado da Tireoide. Disponível em: 

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/sas/2014/anexo/anexo_prt0007_03_01_2014.pdf 
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c) Não consta o CID da doença; 

d) Não descreve qual o estágio da doença Carcinoma de tireóide do tipo folicular; 

e) Não descreve quais os procedimentos cirúrgicos já foram realizados; 

f) Causa estranheza o fato de informar o custo do medicamento. 

 

Como consequência das falhas encontradas, não é possível aferir qual é o médico 

assistente da parte; se foi seguido os protocolos preconizados para o tratamento da doença, 

inclusive os preconizados pela Assistência Oncológica; muito menos ainda, quais os tratamentos 

foram realizados para chegar à escolha do medicamento Thyrogen®.  

O ofício veio desacompanhado de prescrição médica. 

3.1 O médico assistente informou se a situação é de urgência? Em caso positivo, foi informado 

o motivo? 

  Levando em consideração o conceito de urgência definido pelo Conselho Federal de 

Medicina, a princípio a Radiodoterapia não é um tratamento de urgência. Para ser evidenciada 

a situação o médico assistente deve informar, o que não foi feito, pois não existe documento 

médico assinado no ofício. 

 

4 - DO MEDICAMENTO 

4.1 Qual é a indicação em bula? 

Thyrogen® (alfatirotropina – TSH recombinante humano) é indicado para uso como um 

tratamento coadjuvante para ablação por iodo radioativo de tecidos remanescentes de tireóide 

em pacientes que se submeteram a tireoidectomia total ou subtotal por câncer de tireóide bem 

diferenciado2. 

4.2 O medicamento foi prescrito de forma off-label? 

O medicamento Thyrogen® (Alfatirotropina) foi prescrito ao paciente conforme 

indicação em bula para o tratamento solicitado, ou seja, não é considerado off-label3. 

 

5. ASSISTÊNCIA ONCOLÓGICA COM COBERTURA PELO SUS 

5.1 Assistência Oncológica4 pelo SUS: 

                                                           
2
http://www.anvisa.gov.br/datavisa/fila_bula/frmVisualizarBula.asp?pNuTransacao=5164712015&pIdAnexo=2676338 

 
3
 Off label termo usado para se referir ao uso do medicamento diferente do aprovado em bula ou ao uso de produtos não 

registrado no órgão regulatório de vigilância sanitária no País. 
 

http://www.anvisa.gov.br/datavisa/fila_bula/frmVisualizarBula.asp?pNuTransacao=5164712015&pIdAnexo=2676338
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 Anote-se inicialmente que a paciente pleiteia medicamento que apesar de não ser 
oncológico foi indico para subsidiar o tratamento de câncer, em especial a Radiodoterapia. 

 Ressaltamos que autora está inserida na assistência oncológica do SUS, a qual inclui um 
conjunto de ações que extrapolam a assistência farmacêutica; seu financiamento inclui-se no 
bloco da Assistência à Saúde de Média e Alta Complexidade (MAC), com ressarcimento 
mediante produção de procedimentos específicos (cirúrgicos, radioterápicos, quimioterápicos e 
iodoterápicos).  

 Foi verificado que a parte esta inserida na UNACON e faz tratamento no Centro 

Brasileiro de Medicina Nuclear e Imagem Molécula, pois, para a realização da radioterapia 

desse tipo de câncer a oferta é feita em Goiânia por meio de pactuação, e não nas Unidades do 

Estado do Tocantins. 

 Conforme as Diretrizes Terapêuticas e Protocolos Clínicos do SUS no que diz respeito à 

Assistência Oncológica, não há fracionamento no tratamento, pois a rede pública oferta 

tratamento integral, sendo que nesse caso em particular o medicamento prescrito sequer faz 

parte dos procedimentos específicos em oncologia.  

5.2 Caso o medicamento não seja dispensado pelo SUS, há Protocolo Clínico e Diretrizes 

Terapêuticas na rede SUS para o tratamento da doença que acomete o paciente? 

  Sim existe. O tratamento do CDT no âmbito do Sistema Único de Saúde inclui a cirurgia 

(tireoidectomia), a Radiodoterapia, a Radioterapia externa e a quimioterapia, esta última 

restrita a tratamento paliativo e em casos específicos. 

Segundo consenso de especialistas da Associação Americana de Tireoide (ATA), da 

Associação Europeia de Tireoide (ETA) e do Departamento de Tireoide da Sociedade Brasileira 

de Endocrinologia e Metabologia, o tratamento inicial do CDT consiste de ressecção da tireoide 

(Tireoidectomia), seguida de tratamento complementar com iodo radioativo (Radioiodoterapia 

- RIT) em casos selecionados. 

A glândula tireoide produz hormônios essenciais para o metabolismo do corpo humano, 

após a Tireoidectomia é necessária a reposição com o medicamento Levotiroxina por prazo 

indeterminado, sendo o mesmo ofertado pelo componente Básico da Assistência Farmacêutica, 

sob a gestão municipal. 

Para aumentar a eficácia da Radioiodoterapia há a necessidade de elevação dos níveis 

sanguíneos do hormônio estimulante da tireoide (TSH), que pode ser obtido com o uso do TSH 

recombinante ou suspensão da levotiroxina, por três a quatro semanas antes do procedimento. 

                                                                                                                                                                                            
4
Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas Oncologia 

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/protocolos_clinicos_diretrizes_terapeuticas_oncologia.pdf. 

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/protocolos_clinicos_diretrizes_terapeuticas_oncologia.pdf
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5.3 Existem informações nos laudos/relatórios se o paciente já fez uso de alguns dos 

medicamentos fornecidos pela rede do SUS para o tratamento da doença que acomete a 

paciente? 

Conforme informação do documento denominado “RELATÓRIO” que veio anexado ao 

ofício, verifica-se que a paciente realizou cirurgia e está em tratamento com Radioiodoterapia, 

seguindo regular tratamento ofertado pelo SUS quanto à assistência oncológica. 

5.4 Qual o custo do medicamento solicitado determinado pela Câmara de Regulação de 

Mercado de Medicamentos - CMED e em farmácias? 

Segue tabela atualizada oficial, de 21 de novembro de 2017: 

Denominação 

Genérica 

Marca 

Comercial 
Apresentação PF*1(R$) 

PMVG- 

TO*2 (R$) 

PMC - TO*1  

(R$)3 

Alfatirotropina Thyrogen® 
1,1 mg pó 

injtavel com 2 

frascos 

4.232,23 3416,26 5.638,64 

*
1
Preço Fábrica - PF : é o teto de preço pelo qual um laboratório ou distribuidor pode comercializar um 

medicamento no mercado nacional. No Tocantins, é calculado considerando o ICMS 18%. 

*
2
Preço Máximo de Venda ao Governo-PMVG: é o resultado da aplicação de Coeficiente de Adequação 

de Preços-CAP sobre o Preço de Fábrica-PF. Para aquisição de medicamentos em virtude de decisão 

judicial aplica-se o Coeficiente de Adequação de Preços – CAP que é o desconto mínimo obrigatório, 

incidente sobre o Preço Fábrica (PF). Atualmente o CAP é de 24,83%.  

*
3
Preço Máximo ao Consumidor-PMC: é o maior preço que o medicamento pode ser comercializado a 

varejo em farmácias/drogarias  

5.5 Caso seja possível informar, qual é o preço do tratamento prescrito ao paciente? 

Destacamos que devido à falta de prescrição descrevendo a posologia do tratamento, 

não é possível informar o valor médio do tratamento da paciente. 

5.6 Como os medicamentos devem ser transportados e armazenados? 

MEDICAMENTO CONSERVAÇÃO VALIDADE 

Thyrogen®.5 
Sob refrigeração (entre 2°C e 8°C) e 

protegido da luz. 

36 meses a partir da data de 

fabricação. 

 

                                                           
5
 Bula do medicamento Thyrogen®. Disponivel em: 

http://www.anvisa.gov.br/datavisa/fila_bula/frmVisualizarBula.asp?pNuTransacao=5164712015&pIdAnexo=2676338 
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6. DA EVIDÊNCIA CIENTIFICA 

6.1 Como se trata de medicamento não padronizado pela rede SUS, informar se há evidências 

cientificas que comprovem a eficácia, efetividade e segurança do medicamento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Após a remoção da glândula tireoidiana (tireoidectomia), os hormônios tireoidianos 

devem ser substituídos para atingir um modo de vida normal. A retirada do hormônio da 

tireóide durante quatro a seis semanas tem sido utilizada por mais de 50 anos para o 

tratamento de câncer de tireóide diferenciado metastático após tireoidectomia, pois as 

células cancerosas residuais podem então ser melhor destruídas por terapia de radiação 

utilizando iodo radioativo6. 

Foram selecionadas duas revisões sistemáticas que avaliaram os efeitos do TSH 

recombinante humano (rhTSH) e a retirada do hormônio da tireoide (THW) para ablação por 

iodo radioativo de tecidos remanescentes de tireoide no Carcinoma Diferenciado da Tireoide 

(CDT)7. 

Uma meta-análise de ensaios clínicos randomizados comparou os efeitos de rhTSH e 

THW na estimulação do TSH antes da ablação dos tecidos remanescentes do CDT. Sete estudos 

foram incluídos na análise com um total de 1.535 pacientes. As taxas de ablação do grupo 

rhTSH e o grupo THW não foram significativamente diferentes. Os pacientes no grupo de rhTSH 

                                                           

6
 Recombinant human thyrotropin (rhTSH) aided radioiodine treatment for residual or metastatic differentiated thyroid cancer 

Disponivel em:http://www.cochrane.org/CD008302/ENDOC_recombinant-human-thyrotropin-rhtsh-aided-radioiodine-

treatment-for-residual-or-metastatic-differentiated-thyroid-cancer . Acessado: 11/12/2017 

7
 Protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas em Oncologia/Ministério da Saúde, Secretaria de Atenção à Saúde – Brasília : 

Ministério da Saúde, 2014. Acessado: 08/12/2017. 

http://www.cochrane.org/CD008302/ENDOC_recombinant-human-thyrotropin-rhtsh-aided-radioiodine-treatment-for-residual-or-metastatic-differentiated-thyroid-cancer
http://www.cochrane.org/CD008302/ENDOC_recombinant-human-thyrotropin-rhtsh-aided-radioiodine-treatment-for-residual-or-metastatic-differentiated-thyroid-cancer
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apresentaram uma melhor qualidade de vida (QV) do que aqueles do grupo de THW no dia da 

ablação. No entanto, não houve diferença na QV em três meses após a ablação. Além disso, não 

houve diferenças significativas nos níveis de tireoglobulina (Tg) medidos pouco antes da ablação 

com iodo radioativo, ou em dias de isolamento hospitalar. Os eventos adversos graves foram 

relatados em dois dos sete estudos incluídos. No entanto, nenhum desses eventos adversos 

graves estavam relacionados com o tratamento. Apenas um estudo avaliou todos os eventos 

adversos na primeira semana e três meses após a ablação, e não houve diferenças significativas 

em eventos adversos entre os dois métodos de estimulação do TSH. Os resultados indicam que 

a administração de rhTSH resultou numa taxa de ablação semelhante ao do THW para pacientes 

com CDT, mas rhTSH forneceu uma melhor qualidade de vida no momento da ablação8. 

Outro avaliou a eficácia de rhTSH versus THW antes da ablação do remanescente com 

radioiodo no CDT. Foram incluídos seis ensaios clínicos randomizados, com um total de 1.660 

pacientes, que compararam o sucesso da ablação entre rhTSH e THW em 6 a 12 meses. Quando 

o sucesso da ablação foi definida como um corte de tiroglobulina (Tg) de 1 ng/mL ou um corte 

de Tg de 1 ng/mL além da modalidade de imagem, os resultados de rhTSH e THW foram 

semelhantes. Não houve diferenças significativas quando o sucesso da ablação foi definida 

como um corte de Tg de 2 ng /mL ou um corte de Tg de 2 ng/mL mais a modalidade de imagem. 

Quando uma verificação negativa do iodo 131 foi utilizada exclusivamente como definição de 

sucesso da ablação, os efeitos do rhTSH e THW não foram significativamente diferentes. 

Portanto, as taxas de sucesso de ablação são comparáveis entre rhTSH ou THW7. 

Os resultados indicam que a administração de rhTSH resultou numa taxa de ablação 

semelhante ao do THW para pacientes com CDT, mas rhTSH forneceu uma melhor qualidade de 

vida no momento da ablação para pacientes com CDT, o que não se manteve no período de três 

meses. 

EM CONCLUSÃO: Pacientes submetidos à retirada cirúrgica da tireoide (tireoidectomia), 

necessitam de reposição de hormônio tireoideano (levotiroxina). Os estudos fizeram uma 

comparação e avaliaram o benefício da utilização do hormonônio estimulante da tireoide (TSH) 

recombinante humano (fármaco do medicamento Thyrogen®) e a retirada da levotiroxina 

previamente a utilização de radioiodoterapia para tratamento de câncer residual da glândula 

tireoide. 

Destacamos que não foram encontradas evidências na base de dados disponíveis ao NAT 

que comprovem a eficácia, efetividade e segurança do medicamento Thyrogen® em relação à 

suspensão da levotiroxina no tratamento do câncer da tireoide. 

 

                                                           
8
 CATES- Centro Colaborados do SUS, Avaliação de Tecnologias e Excelência em saúde. 
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7. LEGISLAÇÃO PERTINENTE 

_____  BRASIL. Portaria GM/Nº 1.559, 01 de agosto de 2008, que Institui a Política Nacional de 

Regulação. 

_____ Portaria nº 4.279, de 30 de dezembro de 2010, que estabelece diretrizes para a 

organização da Rede de Atenção à Saúde no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS). 

_____ Lei n° 12.401, de 28 de abril de 2011, Altera a Lei no 8.080, de 19 de setembro de 1990, 

para dispor sobre a assistência terapêutica e a incorporação de tecnologia em saúde no âmbito 

do Sistema Único de Saúde - SUS.  

_____ Decreto 7.508, de 28 de junho de 2011, que Regulamenta a Lei no 8.080, de 19 de 

setembro de 1990, para dispor sobre a organização do Sistema Único de Saúde - SUS, o 

planejamento da saúde, a assistência à saúde e a articulação interfederativa, e dá outras 

providências. 

_____ Resolução - CIB nº 019/2013, de 26 de março de 2013 e suas reformulações, que Dispõe 

sobre o quadro de macroalocação de recursos financeiros e seus respectivos quadros de 

detalhamento, referentes à Programação Pactuada e Integrada (PPI) da Assistência do Estado 

do Tocantins. 

_____ Portaria SAS/MS Nº. 55/1999, de 24 de fevereiro de 1999, que Dispõe sobre a rotina do 

Tratamento Fora de Domicílio no Sistema Único de Saúde – SUS, com inclusão dos 

procedimentos específicos na tabela de procedimentos do Sistema de Informações 

Ambulatoriais do SIA/SUS e dá outras providências. 

_____ Protocolo Clínico E Diretrizes Terapêuticas em Oncologia. Disponível em: 

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/protocolos_clinicos_diretrizes_terapeuticas_oncolo

gia.pdf. 

 
___________________________________________ 

NAT/JUS 

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/protocolos_clinicos_diretrizes_terapeuticas_oncologia.pdf
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/protocolos_clinicos_diretrizes_terapeuticas_oncologia.pdf

