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NOTA TÉCNICA 

1) Tema

Avaliação  tecnológica  do  uso  de  radioiodoterapia para  paciente  com  recidiva

bioquímica de carcinoma bem diferenciado de tireoide. 

2) Considerações teóricas  

O câncer da tireoide é a neoplasia endócrina mais comum no mundo. Pode ser

dividido em câncer diferenciado da tireoide (CDT), câncer medular da tireoide e câncer

indiferenciado (anaplásico) da tireoide. O CDT é o tumor maligno da tireoide de origem

de  células  epiteliais,  sendo  o  câncer  papilífero  o  principal  representante  desta

categoria.. 

O CDT tem excelente prognóstico, mesmo em casos de doença metastática. A

taxa  média  de  sobrevida  em  10  anos  de  pacientes  com  carcinoma  papilífero

ultrapassa 95% nos casos de doença restrita à tireoide. Em cerca de 40% dos casos

de CDT já se observam metástases linfáticas ao diagnóstico, o que está associado a

mais altas taxas de recidiva locorregional, aumento da incidência de retratamento, alta

morbidade, potencial redução da qualidade de vida e da sobrevida. 

Segundo  consensos 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  na  ressecção  da  tireoide  (tireoidectomia),  seguida  por  tratamento

complementar com iodo radioativo (radioiodoterapia - RIT) em pacientes de alto risco

de recidiva ou com doença à distância.  

3) Eficácia do tratamento e evidências científicas  
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A radioiodoterapia (RIT) tem duas finalidades:

-  Radioablação: utilizada após a tireoidectomia total, com o objetivo de destruir

tecido tireoidiano remanescente, em geral tecido normal, e facilitar o acompanhamento

com a dosagem de tireoglobulina sérica. Em geral são utilizadas atividades de 1.100 a

3.700 MBq (30 a 100 mCi); e 

-  Terapêutica:  além  de  buscar  destruir  tecido  remanescente,  elimina

micrometástases  locoregionais  e  metástases  à  distância.  Em  geral  são  utilizadas

atividades acima de 3.700 MBq (100 mCi). 

Os pacientes considerados como de muito baixo risco possivelmente não serão

beneficiados com o tratamento com iodo radioativo, devendo manter-se apenas sob

controle  clínico  e  seguimento.  Em  doentes  de  alto  risco,  por  outro  lado,  a  RIT

associou-se com aumento da sobrevida global (risco relativo [RR] 0,66; intervalo de

confiança [IC] 95% 0,46-0,98). 

Já em pacientes com doença metastática, o benefício da RIT foi avaliado em

uma análise retrospectiva de 444 pacientes tratados entre 1963 e 1994. Um grupo de

43%  dos  295  pacientes  que  tiveram  captação  de  radioiodo  atingiram  resolução

completa das metástases iodoávidas sem expressão à radiografia  convencional.  A

sobrevida em 10 anos foi  de 92% neste grupo,  comparado com apenas 19% nos

pacientes em que não se obteve resposta completa das lesões metastáticas após a

RIT. 

Em casos em que há indícios clínicos, laboratoriais, ou em exames de imagem

de  tecido  remanescente  ou  de  doença  residual  local  de  volume  considerável,  a

realização de ultrassonografia da região cervical com dopplerfluxometria pode ser útil.

Nestes casos deve-se avaliar a possibilidade de ressecção cirúrgica deste tecido, uma

vez que a eficácia de ablação é reduzida neste grupo de doentes. Não há informação

quanto à busca por recidiva estrutural com ultrassonografia cervical, imagem do tórax

ou PET-CT no relatório enviado pela parte autora. 
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4)  Sobre  a  incorporação  pela  Comissão  Nacional  de  Incorporação  de

Tecnologias no Sistema Único de Saúde (CONITEC)

A CONITEC  optou  por  recomendar  a  incorporação  de  radioiodoterapia  em  casos

específicos  de pacientes  com câncer  de tireoide.  A  estratégia  de RIT  é  oferecida

regularmente pelo SUS.  

5) Sobre a presença de Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas (PCDT) do

Ministério da Saúde ou de órgão público 

A Portaria Nº 7, de 03 de janeiro de 2014, que aprova o Protocolo Clínico e Diretrizes

Terapêuticas  Carcinoma  Diferenciado  Da  Tireoide,  aprovado  pela  CONITEC/MS,

recomenda o emprego da RIT em pacientes com tumores de tireoide. O texto afirma

que “pacientes considerados de alto risco são sabidamente favorecidos com a RIT.

Dessa forma, devem ser encaminhados para dose terapêutica aqueles com doença

residual local ou com metástase(s) à distância iodocaptante(s)”. Além disso, em casos

de doença residual macroscópica evidente ou de metástases à distância, o documento

registra  que  “tratamento  com  radioiodo  se  relaciona  de  maneira  significativa  com

benefício na morbimortalidade”. 

6) Dos tratamentos disponibilizados pelo SUS

A iodoterapia de carcinoma diferenciado de tireoide (100 mCi - radiofármaco 131 Iodo)

é contemplada pelo SUS, com Código 03.04.09.002-6, conforme a Portaria nº 67, de

28  de  janeiro  de  2014,  que  incluiu  procedimentos  de  iodoterapia  do  carcinoma

diferenciado  da  tireoide  na  Tabela  de  Procedimentos,  Medicamentos,

Órteses/Próteses  e  Materiais  Especiais  do  SUS.  Além  da  iodoterapia,  o  SUS

disponibiliza cirurgia, quimioterapia, radioterapia e terapia hormonal com levotiroxina

para casos selecionados de pacientes com câncer de tireoide. No cenário específico

da parte autora,  caso confirmada a  ausência  de indicação  cirúrgica  para eventual

recidiva estrutural, a única opção terapêutica consistiria na iodoterapia. 
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7) Custo do tratamento

De  acordo  com  a  Tabela  de  Procedimentos,  Medicamentos,  Órteses/Próteses  e

Materiais  Especiais  do  SUS,  que  tem cadastrado  o  procedimento  iodoterapia  de

carcinoma  diferenciado  de  tireoide  (100  mCi) com  o  número  de  procedimento

03.04.09.002-6, o tratamento tem o seguinte custo: 

- Serviço Hospitalar: R$ 758,28

- Serviço Profissional: R$ 313,62

- Total Hospitalar: R$ 1.071,90

8) Conclusões

A parte autora é portadora de câncer de tireoide com recidiva bioquímica (ou

seja, elevação de tireoglobulina) após a realização de cirurgia com intenção curativa.

O achado é um indício de neoplasia em atividade. Há a recomendação de se realizar

investigação com exames de imagem para avaliar a presença de recidiva estrutural.

Caso se diagnostique a presença de lesões neoplásicas passíveis de ressecção, a

cirurgia é o tratamento de escolha.  Não há informação sobre a realização desses

exames. Caso não se identifique doença estrutural, ou se a doença for irressecável, o

tratamento com radioiodoterapia  se relaciona de maneira significativa com benefício

na morbimortalidade da doença, é indicado em diretrizes médicas e é disponível pelo

SUS. O único local que realiza RIT em Fortaleza é o Instituto do Câncer do Ceará

(ICC). Devido ao impedimento temporário de administração do tratamento com iodo

pelo ICC, devido a pendências administrativas momentâneas do centro junto ao órgão

nacional  de  fiscalização,  a  terapia  não  está  disponível  pelo  SUS  na  cidade  de

Fortaleza neste momento. 

10) Sobre as perguntas formuladas pelo Magistrado:

nat.ceara@tjce.jus.br



6

a)  Qual  o  tratamento disponibilizado atualmente pelo  sistema público para a

doença que acomete a parte autora, considerando as peculiaridades do presente

caso?

Caso se identifique recidiva estrutural passível de ressecção, cirurgia. Caso não seja

possível ressecar a doença, ou se ela não for identificada aos exames de imagem,

radioiodoterapia. 

b) O tratamento requerido nesta ação se apresenta como indicado e eficiente

para

tratamento da doença que acomete a parte autora? Em caso positivo, pode e/ou

deve ser ministrado eficazmente no caso da parte promovente?

Sim, é indicado e eficiente. Sim, pode ser ministrado no caso da parte promovente,

desde que fique claro que não há recidiva estrutural passível de ressecção cirúrgica, o

que não ficou evidente nos documentos anexados ao processo. 

c) Existem estudos que comprovam a eficácia do referido tratamento diante da

moléstia que acomete a parte requerente?

Sim. 

d)  Há  possibilidade  de  contraindicação  para  algum  tipo  de  paciente?  Ou:  o

tratamento é contraindicada para o caso da autora?

O tratamento é contraindicado em mulheres gestantes ou que amamentam. Não há

informação sobre contraindicação para o caso da autora. 

e) Existem outros tratamentos adequados a parte autora?

Caso  se  confirme  a  inexistência  de  recidiva  estrutural  passível  de  ressecção,  a

radioiodoterapia é a única opção de tratamento indicada. 

f)  O  tratamento  requerido  neste  processo  é  aprovado  pela  ANVISA  e  está

incorporado ao SUS?

Sim, é recomendado pela ANVISA e incorporado ao SUS. 
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g) Existe alguma outra observação a ser feita especificamente em relação ao uso

do citado tratamento no presente caso?

O único local  que realiza  radioiodoterapia  pelo  SUS em Fortaleza é o Instituto do

Câncer do Ceará. Devido ao impedimento temporário de administração do tratamento

com iodo pelo  centro,  devido a pendências  administrativas  momentâneas junto  ao

órgão nacional de fiscalização, a terapia não está disponível pelo SUS na cidade de

Fortaleza neste momento. 

h) Considerando as respostas aos itens anteriores,  pode-se dizer,  a partir do

quadro apresentado pela parte autora, que o tratamento prescrito e requerido

judicialmente é imprescindível ao tratamento da enfermidade que lhe acomete e

à preservação ou restauração de sua saúde e dignidade? Em caso de resposta

negativa, apontar a alternativa, dizendo se essa é fornecida pelo setor público ou

não. 

Uma vez documentada a ausência de recidiva estrutural passível de ressecção local,

sim, o tratamento é imprescindível. 
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