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Cobertura  

NOTA TÉCNICA RÁPIDA 
 

1) Considerações: 

Trata-se de Nota de Avaliação de Tecnologia em Saúde em formato rápido por 
se tratar de caso específico com tratamento bem estabelecido na literatura 
com aprovação no RENAME ou com tratamento regularmente disponível pelo 
SUS. 

 

1) Tema: 

Trata-se de NT Rápida para avaliação da RESSECÇÃO DE TUMOR ÓSSEO em 
paciente portador de TUMOR DE CÉLULAS GIGANTES EM FÊMUR. 

  

2) Evidência e considerações técnicas: 

A Cirurgia de Ressecção de tumor ósseo é tratamento estabelecido para boa 
parte dos tumores ósseos. 

O tratamento supracitado tem amplo respaldo na literatura. Não foi realizada 
nova consulta às bases de dados de periódicos por ser tratamento bem 
estabelecido nas diretrizes atuais, com relevância e custo-efetividade 
comprovadas. 

 

3) Sobre o fornecimento da medicação/material pelo SUS: 

O tratamento proposto de pelo médico assistente é fornecido regularmente 
pelo SUS. Sua falta no sistema de distribuição se dá apenas por falha na linha 
de cuidado ou por fila prolongada, porém, cabe ao paciente dirigir-se à uma 
das unidades especializadas como policlínicas. 
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A unidade sugerida (Hospital Geral de Fortaleza) é referência na área e está 
apta à realização, e reavaliação do quadro. 

 

A critério do magistrado, deve-se antes da obrigação de fazer a cirurgia, o 
paciente ser reavaliado para conduta por especialista do centro referenciado. 

 

É adequada a programação e realização de cirurgias com esta indicação antes 
de 30 (trinta) dias a partir da definição terapêutica por risco de piora do 
quadro. 

 

4) Conclusões: 

A cirurgia de RESSECÇÃO DE TUMOR ÓSSEO em paciente portador de TUMOR 
DE CÉLULAS GIGANTES em fêmur, é tratamento regularmente indicado e 
disponível no SUS, além de consensuada para tal fim. 
 

 


