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RESUMO 

O carcinoma diferenciado da tireoide (CDT) é a neoplasia maligna endócrina mais prevalente no mundo, com excelente 

prognóstico e sobrevida média em 10 anos ultrapassando 95%.  Até 2013, a menor atividade de I-131 autorizada pelo 

Sistema Único de Saúde (SUS) no tratamento de pacientes com CDT de baixo risco era 3.700 MBq,  necessitando de 

internamento hospitalar. Trabalhos recentes mostraram semelhante efetividade entre baixas e altas doses de I-131 no 

tratamento de CDT de baixo risco. Em 2014, o Ministério da Saúde incluiu no rol de procedimentos do SUS o uso de 

atividades mais baixas (1.110 MBq e 1.850 MBq) para este fim. A Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN) 

também autorizou o uso ambulatorial de atividade até 1.850 MBq de I-131.  Objetivo: Avaliar o impacto financeiro da 

adoção da radioiodoterapia ambulatorial em pacientes com CDT de baixo risco quando comparada à dose hospitalar. 

Métodos: Análise de pacientes portadores de CDT de baixo risco que foram tratados com dose ambulatorial I-131 de 

agosto/2014 a janeiro/2017 em serviço de medicina nuclear do Recife. Foi calculado o custo das doses ambulatoriais 

versus hospitalares. Resultados: Foram avaliados 289 pacientes, submetidos a baixas doses de iodoterapia, resultando 
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numa economia de R$227.793,80. Conclusão: A radioiodoterapia ambulatorial no tratamento de pacientes com CDT de 

baixo risco gerou uma redução de 61,10% na despesa do SUS, além de possibilitar maior celeridade no atendimento. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O Carcinoma Diferenciado da Tireoide (CDT) é a neoplasia maligna endócrina de maior 

prevalência no mundo. O CDT é derivado do epitélio folicular da tireóide, sendo o subtipo 

papilífero o seu principal representante. A maioria dos casos ocorre em mulher adulto-jovem [1,4].  

Os pacientes podem ser estratificados de acordo com os potenciais de riscos de recidiva e de 

mortalidade relacionada ao tumor. Assim, a American Thyroid Association (ATA) propõe 

classificação em baixo, intermediário e alto risco. O tratamento inicial é cirúrgico podendo ou não 

ser seguido de radioiodoterapia (RIT), cuja dose dependerá do objetivo do tratamento [4,6].  

O emprego do I-131 é baseado no fato de a maioria das células neoplásicas manter, ao menos 

parcialmente, a capacidade de concentração do iodo através do sistema de co-transporte sódio-iodo 

(NIS). Apesar de tendências no passado de se prescrever altas doses, estudos recentes evidenciam 

que atividades de 1.110 MBq e 1.850 MBq de ablação são tão eficazes quanto à de atividade de 

3.700 MBq [4,5,6]. Diante deste novo cenário, avaliamos a redução orçamentária das novas 

atividades efetivas para o tratamento de CDT de baixo risco. 

 

2. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Análise retrospectiva dos pacientes que realizaram RIT ambulatorial em um serviço de medicina 

nuclear de Recife. Os critérios de inclusão foram pacientes com CDT (papilífero ou folicular) de 

baixo risco, estratificados pela classificação internacional TNM (tumour, lymph nodes and 

metastases), submetidos à tireoidectomia total, avaliação anatomopatológica da peça cirúrgica e 

ausência de metástase à distância. Foram selecionados 289 pacientes que realizaram RIT com 1.110 

MBq ou 1.850 MBq de agosto de 2014 a janeiro de 2017. Foi realizado o levantamento dos custos 
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das doses pagas pelo Sistema Único de Saúde (SUS), sendo comparado aos valores que seriam 

gastos caso fosse realizada a RIT com 3.700 MBq de iodeto de sódio (I-131). 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Dois estudos multicêntricos, randomizados e controlados, mostraram em seus resultados que houve 

equivalência entre a eficácia da ablação com baixas e altas doses de I-131, além de evidência de 

menos efeitos colaterais quando as doses mais baixas foram administradas [2, 6].  

No Brasil, desde 2013, o Ministério da Saúde incluiu os procedimentos de iodoterapia de baixas 

doses na tabela do SUS e a Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN), por meio da Norma 

NN 3.05, tornou ambulatorial o tratamento com doses de até 1.850 MBq, não sendo, portanto, 

necessário internamento hospitalar para tratamento de CDT de baixo risco [3,4]. 

Dos 289 pacientes avaliados, 191 receberam por via oral atividade de 1.110 MBq e 98, 1.850 MBq. 

Os valores unitários dos tratamentos com 1.110 MBq, 1.850 MBq e 3.700 MBq de I-131 foram de 

R$443,70; R$614,70 e R$1.289,90, respectivamente. O total de investimento realizado, 

implementando-se o uso de baixas doses de I-131 para CDT de baixo risco foi de R$144.987,30, 

que gerou uma redução de R$227.793,80 nos gastos da instituição. 

Com a redução das atividades administradas e com aumento da atividade para internamento 

hospitalar, foi possível o tratamento de um número maior de pacientes com CDT, uma vez que os 

pacientes de baixo risco passaram a não necessitar de internamento hospitalar. Assim o serviço 

passou a ter maior disponibilidade dos leitos para os pacientes de risco intermediário e alto. 

 

4. CONCLUSÕES 

Para o serviço de medicina nuclear avaliado, a RIT ambulatorial no tratamento de CDT de baixo 

risco gerou uma redução de 61,10% na despesa do SUS e possibilitou maior celeridade no 

atendimento dos pacientes com CDT (baixo, intermediário e alto risco).   
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