
RESUMO

Mudança na formula de Levothyrox (Euthyrox/Eutirox) de MERCK em França.
Advertencia para pacientes de outros paises europeus.

Uma crise sanitária de grande amplitude é corrente na França desde a primavera 2017, apos a colocaçao sobre o
mercado de uma nova fórmula do Levothyrox do laboratório Merck (modificação dos excipientes), em substituição
da antiga fórmula (sob o mesmo nome, mas com uma nova patente). Nos outros países europeus, este medicamento
chama-se Euthyrox/Eutirox (de momento, a formulação foi alterada unicamente na França - mas o laboratório
anuncia a despregadura por toda a parte na Europa daqui até o fim de 2018.

a colocaçao sobre o mercado desenrolou-se no contexto seguinte :
- Estudo de bioéquivalence sobre voluntários sãos, mas ausência de estudo de switch sobre verdadeiros doentes

em condições reais,
- informação completamente insuficiente e inadequada aos profissionais de saúde e os doentes, indicando

“uma ausência de efeitos esperados”,
- situação de monopólio do laboratório de Merck sobre o mercado francês das vendas de levothyroxine (quota de

mercado de 99% eb 2017) com um tratamento de Levothyrox,
- uma inércia importante dos poderes públicos que reagiram demasiado tardia e de maneira incompletamente à

situação de crise sanitária, ainda por resolver hoje.

Ao fim de Novembro de 2017, um número totalmente inédito de alertas de farmacovigilância foi registado (este
número continua a aumentar actualmente). O inquérito realizado pelas autoridades sanitárias mostrou que os efeitos
indesejáveis trazidos eram vinculados em 10% dos casos à uma passagem em hyperthyroïdie, 23% à uma passagem
em hypothyroïdie, mas sobretudo em 67% dos casos sem causa conhecida. Um estudo científico deve ser realizado
em breve com a assistencia das autoridades de saude, e análises estao em andamento. Por enquanto, ninguém tem
qualquer explicação sobre o que causa esses efeitos indesejáveis sem desequilíbrio da tireoide. Esta situação é
extremamente preocupante.

Neste contexto, vimos saber que para sobre os 3 milhões de doentes franceses sob o levothyrox nova formula, perto
de um milhão mudou seu tratamento, em desastre, por outras especialidades que levothyrox (situação à Dezembro
de 2017), apesar de grandes dificuldades para obter o acesso à alternativas. A falta de antecipação e reações das
autoridades sanitárias provocou situações de grande aflição para os doentes, mas também para os profissionais de
saúde.

A comercializado desta nova formulação do Lévothyrox de Merck é prevista para toda a Europa daqui até o fim de
2018 (sob o mesmo nome que antes: Euthyrox/Eutirox). É a razão pela qual atraímos a vossa atenção hoje. EMA
(Agencia Europeia do Medicamento) deu o seu fogo verde, apesar das nossas alertas (que não foram retransmitidas
pelos poderes públicos franceses).

Os doentes dos outros países europeus têm a possibilidade relativa de não se encontrar num mercado em situação
de monopólio como o da França. Contudo os doentes que no resto da Europa tomam o Euthyrox/Eutirox de Merck
correm os mesmos riscos que os doentes franceses.

com base no que vivemos estes últimos meses, e dadas as muitas questoes pendentes, nossos pontos de vigilância
e propostas de ações são as seguintes :

- fazer conhecer de maneira antecipada e por escrito as vossas interrogações e preocupações às autoridades
sanitárias do vosso país, bem como EMA. Exigir verdadeiros estudos de switch antes de qualquer
despregadura no vosso país, a espera das conclusões dos procedimentos e estudos correntes em França.

- Informar os doentes que se encontram atualmente sob Euthyrox/Eutirox de Merck,
- Pô-lo todo em obra de modo que aos doentes mais frágeis ou mais à risco (doentes atingidos de cancro,

mulheres grávidas, patologias cardiovasculares,…) são supervisionado cuidadosamente ao nível biológico, ou
mesmo que lhes proponha-se que altere por outras especialidades de maneira antecipada (do mesmo modo de
resto para outros todos os doentes que desejá-lo-iam, numa preocupação de prevenção dos riscos).

Somos à vossa disposição para responder às vossas perguntas.

Association Française des Malades de la Thyroïde (AFMT) : asso.thyroide@gmail.com
Association Vivre Sans Thyroïde (VST) : info@forum-thyroide.net
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11 de Abril de 2018,

Mudança na formula de Levothyrox (Euthyrox/Eutirox) de MERCK em 
França. Advertencia para pacientes de outros paises europeus.

Queridos amigos,

Desejamos  informá-los  da  grave  crise  sanitária ligada  à  introdução  sobre  o 
mercado  francês  desde  março  de  2017,  da  nova  fórmula  do  Lévothyrox  do 
Laboratório Merck (chamado Euthyrox/Eutirox nos outros países europeus) e que, de 
acordo com o laboratório,  deveria  ser  comercializado em toda a  Europa fim 
2018.
Fazendo sequência ao depósito  de 7000 queixas na França relativas a esta nova 
fórmula, o Polo Saúde do Tribunal de Grande Instância de Marselha abriu, vendrei 2 
de março de 2018, uma informação judicial contra X para “engano agravado, ferida 
involuntária e “postoçao em perigo de outros”. Milhares de queixas ao Civil foram 
depositados igualmente para defeito de informação.

De acordo com as autoridades sanitárias francesas, mais de 500.000 pessoas ter-
se-iam  desviado  do  lévothyrox  nova  fórmula  pura  tomar  outras  alternativas  de 
lévothyroxine (número admitido oficialmente pelo nosso ministério da saúde esta 
semana). Mas para a associação de pacientes “viver sem Tiroide”, que analisou os 
dados oficiais tornados público pela Caixa de Seguro Doença, este número embora 
impressionante, es ainda largement subestime e equivaleria a um milhão (ou seja 
1/3 dos doentes), se levarmos em conta todos os doentes que compram a sua antiga 
fórmula no estrangeiro e não figuram nos dados do seguro doença, bem como as 
vendas  de  Lévothyrox  nova  fórmula  não  consumidos,  emitidos  doublon  com  as 
alternativas aquando do último trimestre 2017. Adiar-se às relações (1) e (2) em fim 
de carta.

Como e que chegamos a isto ? Eis a génese desta crise :

O lévothyrox fuo em situação de monopólio na França, não havia, ao momento da 
introdução da sua nova fórmula, à primavera 2017, nenhuma alternativa disponível 
para os doentes que sofrem de hypothyroïdie ou que têm sofrido um thyroïdectomie. 
De acordo com a informação oficial, esta mudança de fórmula faz sequência a um 
pedido do ANSM ao laboratório Merck, datando de 2012, sob pretexto de uma falta 
de estabilidade da antiga fórmula (cuja patente expirará em 2019). A patente para a 
nova fórmula foi depositada em 2014. O laboratório então substituiu o excipiente 
lactose pelo mannitol e o ácido cítrico. Não houve uns ensaios clínicos, unicamente 
um estudo “de bioéquivalence”, realizado apenas sob 200 assuntos sãos para testar 
a absorção para 72 horas, mas que não permite de avaliar os efeitos secundários 
nem a boa tolerância do Lévothyrox nova fórmula sobre o longo termo verdadeiros 
em pacientes reais.

O lévothyrox antiga fórmula era consumida por cerca de 3 milhões de doentes na 
França ; mesmo supondo que a mudança de fórmula afetaria apenas uma pequena 
percentagem  destes  doentes,  tinhamos  que  esperar  um  número  relativamente 
importante de doentes que apresentam intolerâncias e efeitos indesejáveis.  Tanto 
mais  que  problemas  semelhantes  já  tivessem-se  produzido  em  outros  países 
(Dinamarca,  Israel,  Nova  Zelândia)  aquando  da  mudança  de  fórmula  de  outras 
especialidades  à  base  de  lévothyroxine,  porque  trata-se  de  medicamentos  “com 
margem  terapêutica  estreita”.  Mais  menor  das  coisas  teria  sido  prevenir  os 
doentes  e  os  médicos,  e  do  seu  conselheiro  uma  vigilância  atenta  sequência  à 
passagem à nova fórmula. Ora, o  pouco informação difundida foi  incompleto e 
inexato.



Um grande número de pacientes acabou com efeitos colaterais que às vezes eram 
muito incapacitantes (astenia, dores musculares e articulares, distúrbios digestivos, 
distúrbios cardíacos graves, perda de cabelo, insônia, vertigem, depressão, ganho de 
peso, distúrbios do equilíbrio, problemas de memória, ...) sem entender por que, e 
muitas vezes sem encontrar uma escuta de seu médico para quem as cartas oficiais 
asseguraram "que nenhuma mudança era esperada para os pacientes".
A partir  do mês De setembro de 2017, e para responder na urgência da crise, o 
laboratório Merck formou os seus visitantes médicos para informar os médicos sobre 
os seus novos produtos.

No  entanto,  a  partir  do  10  de  julho  de  2015,  ou  seja  quase  2  anos  antes  do 
lançamento da nova fórmula, aquando de uma reunião da a agência do medicamento 
“o ANSM” e ao responsáveis do laboratório Merck, “a necessidade de organizar dos 
niveis de adaptação para as populações em riscos” já tinha sido sublinhada.

Entre as pessoas préocupados :  aquelas atingidos de um cancro ou perturbações 
cardiovasculares, as mulheres grávidas, as crianças,  os assuntos idosos.  Todas as 
pessoas fragilizadas contudo não foram protegidas pelas nossas autoridades dado 
uma  vez  que  foram forçadas  a  mudar  para  a  nova  fórmula,  como  outros  todos 
doentes, com únicas recomendações uma vigilância ligeiramente mais atenta para 
estes  grupos  “à  risco”.  Ao  30  de  novembro,  havia  mais  de  17.000  relatorios 
documentados sobre  o  portal  do  governo  (apenas  uma  parte  dos  doentes 
interessados feito essa diligência esta relativamente complicada, o seu número es 
por conseguinte muito mais elevado).

Na  frente  de  desta  situação  dramática,  a  reação  do  laboratório  Merck  e  as 
autoridades sanitárias francesas foi baseada na  negação ou mesmo o  desprezo. 
Agnès  BUZYN,  nosso  ministro  da  saúde,  não  diligenciou  nenhum  inquérito  dos 
serviços do estado. Em contrapartida, uma associação de doentes, o AFMT, financiou 
ela-mesma das análises sob qualidade da nova fórmula cujos resultados ainda não 
são comunicados.  A  associação “Vivre  Sans  Thyroïde”,  do  seu lado,  processou o 
laboratório Merck em “Référé-Expertise”, para pedir a comunicação do informações 
diferentes  bem  como  uma  análise  pharmacotoxicológica  independente  da  nova 
fórmula.

Na frente da amplitude dos efeitos indesejáveis e, frequentemente, a falta de escuta 
por  parte  dos profissionais  de saúde,  que tinham sido informados à mínimos,  os 
doentes deveram ajudar-se mutuamente sobre as redes  sociais  e  comprar  o  seu 
antigo lévothyrox no exterior, à sus proprias custas. As autoridades francesas e os 
professores em medicina evocaram mesmo “um efeito nocebo”, ou mesmo “uma 
histeria coletiva”, atribuindo únicamente a amplitude da crise ao arrebatamento 
mediático.

Ao outono 2017, sequência à uma petição assinada por mais de 300.000 pessoas, à 
mobilização de numerosos pacientes e as trocas com várias associações, o ministério 
da saúde fez de emitir em urgência uma pequena parte das existências da antiga 
fórmula e abriu o mercado outras alternativas (que fuo impossíveis de encontrar ou 
insuficientes, nas farmácias francesas, durante longos meses, sem estar a saber se 
fossem adequadas aos doentes). Mais importante neste escândalo é que em nenhum 
momento foi  questão produzir de novo a antiga fórmula para os doentes que eram 
equilibrado bem com este tratamento desde longos anos, mais de 20 anos às vezes.

Merck teria respondido um pedido do ANSM de 2012 para justificar a mudança de 
fórmula. Mas o argumento de estabilidade insuficiente do lévothyrox antiga fórmula 
não se substenta se considerarmos o estudo de bioéquivalence realizado por Merck 
que demonstra que esta é perfeita entre as duas fórmulas sobre uma duração de 18 
meses. 



Quais  são  por  conseguinte  as  verdadeiras  razões  de  esta  mudança  de 
formulação ? O facto que a patente da antiga fórmula vá cedo chegar ao prazo ? O 
desejo do laboratório de conquistar o mercado asiático (onde intolerância à lactose é 
muito mais frequente que na Europa, e onde Merck vem construir uma gigantesca 
fábrica) ?  O laboratório Merck, após a França, previu generalizar sua nova 
fórmula todos os países europeus aqui do fim do ano 2018, excluindo ao 
mesmo tempo definitivamente o regresso ao antigo.

No  entanto,  o  inquérito  de  farmacovigilância  do  ANSM,  com  base  mais  de 
17.000  descrições  recebidas,  publicada  o  30  de  janeiro  de  2018,  deixa  muitas 
perguntas  sem  resposta  :  porque  2/3  dos  doentes  interessados  tiveram  efeitos 
indesejáveis com um TSH no entanto perfeitamente normal ? Porque estes doentes 
associam frequentemente sintomas contraditórios (hypo e hyperthyroïdie ao mesmo 
tempo) ? Porque, em 2/3 dos doentes, os sintomas melhoram-se, frequentemente em 
cerca  de  dias,  logo  que  retornarem  à  antiga  fórmula  (ou  passam  à  uma  outra 
especialidade) ?

Os sintomas dos quais sofrem atualmente os pacientes deveriam ser o ponto de 
partida  de  estudos,  para  descobrir  as  causas  e  propôr  soluções  terapêuticas.  É 
mesmo  a  gasolina  do  raciocínio  médico.  Mais  o  ANSM e  o  “DGS”  querem outro 
projeto de uma experimentação cross-over, demasiada limitada efetivo, em duração 
e potência em relação à variedade dos sintomas, e ainda mais inútil, uma vez que já 
tem sido efetuada em dimensão mundialmente inigualado, sobre quasi de 3 milhões 
de pacientes.  Ver (3)  “quando o ANSM e as DG metem-se na crise sanitária que 
criaram”. O Vice-Presidente do ANSM, Claude PIGEMENT, insiste no entanto : “um 
estudo  científico  precisa  de  que  se  passou  com  este  medicamento  se  prova 
necessário”. Ver (4) “artigo sobre os resultados do inquérito de farmacovigilância do 
Vidal”.

Neste  contexto,  parece  evidente  que  seria  prematuro  introduzir  a  nova 
fórmula em outros países.
Alertamos por conseguinte os doentes sob Euthyrox (ou Eutirox de acordo com os 
países), sobre a necessidade de exprimir a vossa determinação para nao deixar-vos 
impôr uma mudança de fórmula cujas nem autoridades nem o laboratório não 
pôde  provar-nos  a  real  necessidade,  nem  explicar  as  razões  de  tanto  efeitos 
indesejáveis em tantos doentes franceses. As pessoas à riscos (cancro ou patologias 
cardíacas, de mulheres grávidas, crianças, pessoas idosas,…) deveriam encarar de 
mudar para outra alternativa tanto quanto possivel et faça isso sem pressão. Uma 
prudência específica impõe-se para as mulheres grávidas que devem absolutamente 
evitar  tomar  a  nova  fórmula  Euthyrox  (ou  Eutirox),  enquanto  os  aspectos 
toxicológicos não sido esclarecida.

Convidamo-los  a  escrever  à  Agência  Sanitária  do  vosso  país bem  como  o 
Ministério da Saúde,  EMA,  ao  Presidente da Comissão Europeia,  para  que 
elhes conheçam a vos oposição em princípio à qualquer mudança.

Permaneceremos  obviamente  à  vossa  disposição  para  informá-los  da  sequência 
desta crise, da qual muito entre vocês arriscam, como nós, que seja as vítimas.

Cordialmente, 
As vítimas francesas do novo Levothyrox

Você pode nos contatar aqui : Investig.action.levo@gmail.com

Grupos signatarios da carta : 

Association Française des Malades de la Thyroïde (AFMT) : asso.thyroide@gmail.com
Association Vivre Sans Thyroïde (VST) : info@forum-thyroide.net
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Os grupos signatarios da carta

 AFMT- Association Française des Malades de la Thyroïde
 VST- Association Vivre Sans Thyroïde
 VNLO Collectif des Victimes du Nouveau Levothyrox en Occitanie
 Agir pour le retour de l'ancienne formule levothyrox (2609 membres)
 Collectif 05 contre le nouveau Levothyrox (78 membres)
 Collectif Champagne Ardenne VNLO (125 membres)
 Collectif Grand Est des malades du lévothyrox NF (117 membres)
 Collectif Levothyrox 47 (47 membres)
 Collectif Papillons libres Rhône Alpes Auvergne (339 membres)
 Collectif Thyroïde Plainte Levothyrox 44 / 49 / 85 (45 membres)
 Collectif Victimes Levo Reims Grand Est (117 membres)
 Détresse Thyroïde (41 membres)
 Groupe Collectif des Victimes du Nouveau Levothyrox Nièvre (58 membres)
 Groupe de Parole sur le levothyrox (département 33) (523 membres)
 Hashimoto, Basedow et autres maladies de la thyroïde (2734 membres)
 Hypo-Hashi-Hyper-basedow (3603 membres)
 Le Levothyrox 21 Groupe de parole et d'échange (94 membres)
 Les Papillons du 17 (effet indésirable de la NF du levothyrox) (45 membres)
 Levo NF Breizh (Bretagne) (432 membres)
 Levo NF Île de France (45 membres)
 Levo Tous pour une plainte (406 membres)
 Levothyrox départements 44 & 85 (158 membres)
 Levothyrox et thyroïde 66 et au-delà … (158 membres)
 Levothyrox nouveau Hérault 34 (27 membres)
 Levothyrox nouvelle formule - groupe du 62-59 (214 membres)
 Levothyrox nouvelle formule – Thyroïde (16 267 membres)
 Levothyrox nouvelle formule – collectif Île de de France (91 membres)
 Levothyrox nouvelle formule – Effets secondaires (3009 membres)
 Levothyrox nouvelle Formule , Parlons-en (366)
 Levothyrox nouvelle formule Thyroïde Arnaque (3112 membres)
 Levothyrox Paca (258 membres)
 Levothyrox Rhône-Alpes Auvergne (01/03/07/15/26/38/42/43/63/69/73/74) (342 

membres)
 Liberthyrox (73 membres)
 Problèmes de Thyroïde, groupe d'échanges (14 653 membres)
 Problèmes de Thyroïde, Hypothyroïdie (12 561 membres)
 Qui veut le retour de l'ancienne formule du Levothyrox ? (2200 membres)
 SOS Thyroïde Corse – Tous en marche pour notre santé (529 membres)
 Thyroïde Région parisienne (335 membres)
 Thyroïde – Infos (2999 membres)
 Union des Papillons libres (986 membres)
 Victimes du nouveau levothyrox 65 (44 membres)
 Victimes du nouveau levothyrox du 34 (42 membres)
 Victimes du nouveau levothyrox en Alsace (331 membres)
 Vivre sans thyroïde FB (5156 membres)

 Vivre sans thyroïde on en parle ici (7102 membres)


