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1) Tema

Trata-se  da  paciente  F.S.Fernandes,  27  anos,  solteira,  residente  em

Fortaleza-CE e segundo relatório portadora da Síndrome de Turner (CID 10

G82.2:  paraplegia  não especificada)  e  retardo mental  moderado (CID  10

F71.9:  Retardo  mental  moderado sem menção de  comprometimento  do

comportamento) sendo solicitado o uso de NATIFA PRO® (Estradiol 1mg +

Norestisterona 0,5mg) 01 comprimido ao dia por 23(vinte e três) anos.
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2) Respostas às questões solicitadas pela Magistrada

A) Qual o tratamento disponibilizado atualmente pelo siste-
ma público para a doença que acomete a parte autora,
considerando as peculiaridades do presente caso?

De acordo com o Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas
da Síndrome de Turner do Ministério da Saúde de 2018:

A síndrome de Turner, uma alteração cromossômica envol-
vendo a ausência completa ou parcial do segundo cromos-
somo sexual em pessoas de fenótipo feminino, com aspec-
tos característicos, como baixa estatura e insuficiência ova-
riana prematura tem seu tratamento basicamente centrado
nas  manifestações  clínicas  associadas.  Entre  as  condutas
adotadas,  incluem-se  tratamento  cirúrgico  das  malforma-
ções associadas (principalmente cardíacas), terapia de repo-
sição com estrogênios (devido à disgenesia gonadal), trata-
mento  do  hipotireoidismo,  tratamento  de  doença  renal
(quando presente), uso de somatropina para promoção do
crescimento, indução puberal, suplementação com estróge-
nos e progestágenos, e aconselhamento genético. Hipoacu-
sia, hipertensão arterial, doenças autoimunes e problemas
psicológicos também são comuns e podem requerer trata-
mento específico. A indução puberal em meninas com insu-
ficiência ovariana é usualmente iniciada entre 11 e 12 anos
com baixas doses de estrogênios para não interferir no tra-
tamento com somatropina. Estrógenos conjugados e beta-
estradiol micronizado são os estrógenos mais comumente
utilizados, embora se possam usar estrógenos transdérmi-
cos (gel ou adesivos). Apresentações orais têm impacto na
diminuição do LDL-colesterol, aumento HDL-colesterol, po-
rém  estrogênios  transdérmicos  são  considerados  opções
mais seguras para níveis de glicemia, colesterol e densidade
mineral óssea. Uma recente meta-análise mostrou melhora
na densidade mineral óssea, glicemia de jejum e colesterol
total com a terapia com estradiol transdérmico em compa-
ração com estrogênios orais.  Contudo, segundo o protoco-
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lo, as evidências apresentadas na literatura são considera-
das fracas.

Os progestágenos mais usados são a medroxiprogesterona
e a progesterona micronizada, iniciados após o sangramen-
to vaginal ou 2 anos após o início dos estrogênios.

O SUS disponibiliza os seguintes fármacos:

- Estrógenos conjugados: comprimidos de 0,3 mg.

- Medroxiprogesterona: comprimidos de 10 mg.

B) O fármaco requerido nesta ação se apresenta como indi-
cado e eficiente para tratamento da doença que acomete
a parte autora? Em caso positivo, pode e/ou deve ser mi-
nistrado eficazmente no caso da parte promovente?

Sim.  Natifa  Pro®  é  uma  Terapia  de  Reposição  Hormonal
(TRH) combinada de uso contínuo. Contém os hormônios
estradiol e acetato de noretisterona. Natifa Pro® é adequa-
do para as mulheres na pós-menopausa com pelo menos
um ano desde seu último período menstrual. Os comprimi-
dos contêm dois hormônios: 1 mg de estradiol (um estrogê-
nio idêntico ao produzido nos ovários) e 0,5 mg de acetato
de noretisterona (progestagênio que atua de um modo se-
melhante ao hormônio progesterona produzido pelo pró-
prio organismo).

C) Existem estudos que comprovam a eficácia da referida
droga diante da moléstia que acomete a parte requeren-
te?

De a cordo com as Diretrizes de Prática Clínica para o cuida-
do de meninas e mulheres com síndrome de Turner do En-
contro  Internacional  da  Síndrome  de  Turner  em
Cincinnati(2016) existem as recomendações:
 Sugerimos não adicionar rotineiramente suplementação

de  estrogênio  em  doses  muito  baixas  nos  anos  pré-
púberes  para  promover  o  crescimento.(qualidade  de
evidência baixa)
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 Recomendamos que a reposição de estrogênio deve co-
meçar entre 11 e 12 anos de idade, aumentando para
dose adulta ao longo de 2–3 anos.(qualidade de evidên-
cia moderada)

 Sugerimos que estradiol em doses baixas(E2) seja o estro-
gênio preferido e que ele seja administrado por via sis-
têmica sendo a rota transdérmica a preferida.(qualidade
de evidência muito baixa)

 Nós recomendamos a adição de progesterona uma vez te-
nha ocorrido o sangramento, ou após 2 anos de trata-
mento de estrogênio.(qualidade de evidência forte)

A  Sociedade  Brasileira  de  Endocrinologia  e  Metabologia
com a Sociedade Brasileira de Genética Clínica recomendam
no Projeto Diretrizes Síndrome de Turner:Diagnóstico e Tra-
tamento(2006)  a  reposição de terapia hormonal  feminina
através de estrógenos conjugados e a proteção endometrial
com progestágenos.

D) Há possibilidade de contraindicação para algum tipo de
paciente? Ou a medicação é contra-indicada para o caso
da autora?

Existem contraindicações:  Câncer  de  mama,  do útero  ou
câncer  estrogênio-dependente  sob  suspeita,sangramento
vaginal anormal, que não tenha sido diagnosticado, hiper-
plasia endometrial (espessamento excessivo do revestimen-
to do útero) que não estiver sendo tratado, se tem ou teve
coágulos de sangue em uma veia (tromboembolismo veno-
so),  nas  pernas  (trombose  venosa  profunda)  ou  nos
pulmões (embolia  pulmonar),  distúrbio de coagulação  do
sangue (desordem trombofílica, como a proteína C,proteína
S ou deficiência de antitrombina),  doença cardíaca,infarto
ou angina,doença vascular cerebral,problemas hepáticos ou
alterações nos testes de função hepática , porfiria e aler-
gia((hipersensibilidade) ao estradiol,acetato de noretistero-
na ou quaisquer outros ingredientes em Natifa Pro®. Há ain-
da em bula a recomendação do medicamento não ser utili-
zado por mulheres grávidas ou que possam ficar grávidas
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durante  o  tratamento  e  em mulheres  que  estejam ama-
mentando. 

E) Existem outras drogas adequadas ao tratamento da parte
autora?

Além da reposição hormonal a paciente necessita de uma
abordagem multiprofissional e screening para outras possí-
veis comorbidades associadas à síndrome de Turner  como
baixa estatura,  atraso puberal/insuficiência ovariana,  ano-
malias  cardíacas  e renais,  perda auditiva  neurossensorial,
problemas oftalmológicos, anormalidades tireoidianas, sín-
drome metabólica, doença inflamatória intestinal e distúrbi-
os neurocognitivos.

F) A medicação requerida neste processo é aprovada pela
ANVISA e está incorporada ao SUS?

O medicamento NATIFA PRO® tem registro 1003301060010
aprovado na ANVISA. Não está incorporado ao SUS, porém
há disponibilização pelo SUS de estrógenos e progestáge-
nos.

G) Existe  alguma outra  observação  a  ser  feita  especifica-
mente em relação ao uso do citado medicamento no pre-
sente caso?

A Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME
2017) disponibiliza os seguintes medicamentos:

 Enantato de noretisterona + valerato de estradiol 50
mg/mL + 5 mg/mL (solução injetável)

 Etinilestradiol  +  levonorgestrel  0,03 mg +  0,15 mg
(comprimido)

 Enantato de noretisterona + valerato de estradiol 50
mg/mL + 5 mg/mL (solução injetável)
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Custo da medicação

Medicamento

NATIFA PRO@

Tabela de preços da medicação (preço por)
PF PMC ICMS

0%

PMG Custo médio

estimado do

tratamento mensal

Custo global médio

estimado do

tratamento 
R$ R$ 42,60 R$ R$ 45,60 R$ 12.585,60

PF: Preço de fábrica
PMC: preço máximo ao consumidor
PMG: preço máximo ao governo

H) Considerando as respostas aos itens anteriores, pode-se
dizer, a partir do quadro apresentado pela parte autora,
que o fármaco prescrito e requerido judicialmente é im-
prescindível ao tratamento da enfermidade que lhe aco-
mete e à preservação ou restauração de sua saúde e dig-
nidade? Em caso de resposta negativa, apontar a alterna-
tiva,  dizendo se essa  é  fornecida  pelo  setor  público  ou
não.

O medicamento específico NATIFA PRO® não é imprescindí-
vel; o SUS disponibiliza estrógenos e progestágenos através
de outras apresentações orais (etinilestradiol 0,03mg + le-
vonorgestrel  0,15mg)(noretisterona  0,35mg)  e
injetáveis(enantato de noretisterona 50mg + valerato de es-
tradiol 5mg)(acetato de medroxiprogesterona 150mg)
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