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Informações gerais
1. O Jornal Brasileiro de Economia da Saúde (J Bras Econ Saúde) é uma publicação com a chancela acadêmica 
do Departamento de Clínica Médica da Faculdade de Ciências Médicas da Universidade do Estado do Rio de 
Janeiro para conteúdos científicos, com periodicidade quadrimestral. É dirigido a pesquisadores e formuladores 
de políticas de saúde, gestores e avaliadores do processo de incorporação de tecnologias em saúde. Tem como 
missão, a divulgação do conhecimento produzido pela Economia da Saúde como forma de contribuir para a di-
minuição dos impactos negativos que podem estar associados aos processos decisórios relativos à incorporação 
de novas tecnologias, tratamentos e medicamentos. São aceitos para avaliação: estudos de custo da doença, aná-
lise econômica em saúde, análise de impacto orçamentário, estudo observacional, ensaio farmacoeconômico, 
inquérito epidemiológico, avaliação de tecnologias em saúde, formulação de políticas de saúde, planejamento e 
gerenciamento econômico de serviços de saúde, inovação metodológica e revisão da literatura, sob a forma de 
artigos originais, artigos de revisão, artigos de atualização e editorias (conforme detalhamento a seguir). Os artigos 
podem ser submetidos nos idiomas português, espanhol ou inglês. Autores interessados em traduzir seu artigo 
para inglês podem solicitar um orçamento de tradução ao J Bras Econ Saúde. O Jornal Brasileiro de Economia da 
Saúde não recebe subsídios financeiros de nenhuma sociedade, instituição governamental ou associação. Trata-
-se de iniciativa privada e independente. Os recursos responsáveis por seu mantenimento provêm da comer-
cialização do espaço editorial destinado à publicação de artigos cujo desenvolvimento tenha recebido suporte 
financeiro de empresas privadas. Também são comercializadas cotas de patrocínio institucional. As submissões 
de artigos não são passíveis de cobrança. A tabela de custos para publicação deve ser consultada junto à Editora.

2. Artigos submetidos ao J Bras Econ Saúde devem ser inéditos, isto é, não devem ter sido publicados 
nem submetidos para análise por outras revistas, no todo ou parcialmente. Em casos de figuras já publi-
cadas, autorização deve ser obtida e a fonte deve ser citada. Uma vez publicados, os Direitos Autorais dos 
artigos passam a ser de propriedade da Doctor Press Editora responsável pelo J Bras Econ Saúde.

3. As Instruções para Autores do J Bras Econ Saúde incorporam as recomendações dos Uniform Requi-
rements for Manuscripts Submitted to Biomedical Journals. A versão completa do texto está disponível em 
www.icmje.org. Manuscritos que estiverem em desacordo com as instruções aqui apresentadas serão de-
volvidos para a incorporação de ajustes antes da avaliação pelo Conselho Editorial.

4. Todo artigo publicado no J Bras Econ Saúde passa pelo processo de revisão por especialistas (peer review). 
Os artigos submetidos são primeiramente encaminhados aos editores para uma avaliação inicial quanto ao 
escopo do trabalho e às exigências editoriais do Jornal. Se a avaliação é positiva, o artigo é enviado a dois 
revisores especialistas na área pertinente. Todo o processo é anônimo, ou seja, os revisores são cegos quanto 
à identidade dos autores e seu local de origem e vice-versa. Após a avaliação do artigo pelos revisores, os 
artigos podem ser aceitos sem modificações, recusados ou devolvidos aos autores com sugestões de modi-
ficações, sendo que cada artigo pode retornar várias vezes aos autores para esclarecimentos e modificações, 
sem que isso implique necessariamente a aceitação futura do trabalho. 

5. O número de autores de cada manuscrito fica limitado a oito. O conceito de co-autoria implica contribuição 
substancial na concepção e planejamento do trabalho, análise e interpretação dos dados e redação ou revisão 
crítica do texto. Contribuições significativas feitas ao estudo, mas que não se enquadram nesses critérios, po-
dem ser citadas na seção de agradecimentos. Os nomes dos autores devem ser descritos de maneira completa, 
sendo o primeiro deles o do autor principal. Ao submeter um artigo ao processo de avaliação do J Bras Econ 
Saúde, os autores se responsabilizam integralmente pelas opiniões e por todo o conteúdo nele contido.

6. Ao submeterem seus manuscritos ao J Bras Econ Saúde, os autores assumem total responsabilidade sobre as 
opiniões e conteúdos descritos em seus artigos. 

7. Artigos de pesquisas clínicas (clinical trials) devem ser registrados em um dos Registros de Ensaios Clínicos valida-
dos pelos critérios estabelecidos pela Organização Mundial da Saúde e pelo International Committee of Medical 
Journal Editors (por exemplo, www.actr.org.au, www.clinicaltrials.gov, www.ISRCTN.org, www.umin.ac.jp/ctr/in-
dex/htm e www.trialregister.nl). O número de identificação do estudo deverá ser apresentado ao final do resumo.

8. Para textos que forem aceitos para publicação, uma declaração, assinada por todos os autores deverá 
ser enviada à revista, contendo as seguintes informações: a) o manuscrito é original; b) o manuscrito não 
foi publicado nem submetido a outra revista, nem o será se vier a ser publicado no J Bras Econ Saúde; c) 
todos os autores participaram ativamente na elaboração do estudo e aprovaram a versão final do texto; d) 
situações de potencial conflito de interesse (financeiro ou de outra natureza) estão sendo informadas; e) 
foi obtida aprovação do estudo pelo comitê de ética da instituição à qual o trabalho está vinculado (para 
artigos que relatam dados de pesquisa experimental; f ) foi obtido consentimento informado dos pacientes 
incluídos no estudo (quando aplicável). As informações sobre a aprovação do estudo por comitê de ética e 
a obtenção de consentimento informado também devem constar na seção Métodos do artigo.

9. Antes da publicação dos artigos aceitos, os autores correspondentes receberão, via e-mail, em arquivo 
PDF, o artigo editorado para aprovação. Nessa fase, as correções devem limitar-se a erros tipográficos, sem 
alteração do conteúdo do estudo. Os autores deverão devolver as provas aprovadas via e-mail ou fax até 
48 horas após o recebimento da mensagem.

Tipos de artigos publicados
Artigos originais. Trabalhos resultantes de pesquisa científica que apresentam dados originais sobre Eco-
nomia da Saúde e incluem análise estatística descritiva e/ou inferências de dados próprios. Esses artigos 
têm prioridade para publicação. Devem ser compostos de: página de rosto, resumo e palavras-chave, abs-
tract e keywords, texto (dividido nas seções Introdução, Métodos, Resultados, Discussão ou equivalentes, 
Conclusões), agradecimentos (se aplicável), lista de referências (máximo de 40), tabelas (se houver), legen-
das de figuras (se houver) e figuras (se houver).

Artigos de revisão. Trabalhos que têm por objetivo resumir, analisar, avaliar ou sintetizar trabalhos de investigação 
já publicados em revistas científicas. Devem incluir síntese e análise crítica da literatura levantada e não ser confun-
didos com artigos de atualização. Devem ser compostos de: página de rosto, resumo e palavras-chave, abstract 
e keywords, texto, lista de referências, tabelas (se houver), legendas de figuras (se houver) e figuras (se houver).

Artigos de atualização ou opinião. Trabalhos que relatam informações geralmente atuais sobre tema de 
interesse para determinadas especialidades (por exemplo, uma nova técnica de modelagem ou método). 
Têm características distintas de um artigo de revisão, visto que não apresentam análise crítica da literatura. 
Devem ser compostos de: página de rosto, resumo e palavras-chave, abstract e keywords, texto, lista de 
referências, tabelas (se houver), legendas de figuras (se houver) e figuras (se houver).

Cartas ao leitor. Cartas ao editor comentando, discutindo ou criticando os artigos publicados no J Bras 
Econ Saúde serão bem recebidas e publicadas desde que aceitas pelo Conselho Editorial. Devem ser com-
postas de: título, nome do autor, identificação da publicação que está sendo comentada e lista de referên-
cias (se houver). Recomenda-se um máximo de 500 palavras, incluindo referências. Sempre que possível, 
uma resposta dos autores será publicada juntamente com a carta.

Preparação dos originais
Utilize preferencialmente o processador de texto Microsoft Word®. Os trabalhos devem ser digitados em fonte 
Times New Roman tamanho 12, espaço simples, alinhados à esquerda, iniciando cada seção em página nova, 
na seguinte ordem: página de rosto, resumo e palavras-chave, abstract e keywords, texto, agradecimentos, 
lista de referências, tabelas, legendas de figuras e figuras. Todas as páginas devem ser numeradas.

Siglas devem ser definidas por extenso na primeira ocorrência no texto; após a primeira ocorrência, somen-
te a sigla deverá ser utilizada. No resumo, o uso de siglas deve ser evitado.

NORMAS PARA PUBLICAÇÃO

Substâncias devem ser apresentadas utilizando seu nome genérico. Se relevante, o nome comercial da 
substância e o fabricante podem ser informados entre parênteses. 

A apresentação de unidades de medida deve seguir o sistema internacional (SI).

Genes de animais devem ser apresentados em itálico com inicial maiúscula (exemplo: Sox2); genes de se-
res humanos também devem ser apresentados em itálico, porém com todas as letras maiúsculas (exemplo: 
SOX2). Proteínas devem seguir o mesmo padrão de maiúsculas/minúsculas, porém sem itálico.

Página de rosto
A página de rosto deve conter: 

- Título conciso e explicativo, representando o conteúdo do trabalho, em português e inglês

- Título resumido (máximo de 150 caracteres)

- Nomes dos autores

- Afiliação dos autores, indicando departamento/unidade, instituição e região geográfica

- Nome da instituição onde o trabalho foi executado

- Informações sobre auxílios recebidos sob a forma de financiamento, equipamentos ou medicamentos

- Congressos onde o estudo foi apresentado

- Nome, endereço, telefone, fax e e.mail do autor correspondente

Resumo e abstract
Todos os trabalhos devem apresentar um resumo em português e um abstract em inglês. Trabalhos 
escritos em espanhol devem apresentar, além do resumo no idioma original, também um resumo em 
português e um abstract em inglês. O conteúdo dos textos deve ser idêntico, e não deve ultrapassar 250 
palavras. Para artigos originais, o resumo deve ser estruturado como segue: Objetivo, Métodos, Resultados 
e Conclusões. Para relatos de caso, artigos de revisão e artigos de atualização, o resumo não deve ser estru-
turado. Deve-se evitar o uso de abreviações no resumo, e não devem ser citadas referências.

Logo após o resumo/abstract/resumen, deverão ser apresentadas de três a seis palavras-chave que sejam 
integrantes da lista de Descritores em Ciências da Saúde (http://decs.bvs.br). 

Agradecimentos
Esta seção é dedicada a reconhecer o trabalho de pessoas que tenham colaborado intelectualmente, mas 
cuja contribuição não justifica co-autoria, ou de pessoas ou instituições que tenham dado apoio material.

Referências bibliográficas
No texto, as citações serão identificadas entre parênteses, pelo sobrenome do autor seguido do ano de 
publicação. Exemplos: um autor (Steptoe, 1978), dois autores (Edwards & Steptoe, 1980), mais de dois auto-
res (Van Steirteghem et al., 1988). 

A lista de referências deve ser apresentada em ordem alfabética (último sobrenome de cada autor seguido 
das duas primeiras iniciais), e não deve ser numerada. Trabalhos do mesmo autor devem ser ordenados 
cronologicamente; trabalhos de mesmo autor e ano devem ser identificados com letras após o ano (2000a, 
2000b, etc.). A apresentação das referências seguirá os modelos propostos nos Uniform Requirements for 
Manuscripts Submitted to Biomedical Journals (ver exemplos a seguir). Todas as referências citadas na lista 
devem ser mencionadas no texto e vice-versa.

1. Artigo de periódico: Edwards RG, Steptoe PC, Purdy JM. Establishing full-term human pregnancies using 
cleaving embryos grown in vitro. Br J Obstet Gynaecol. 1980;87:737-56.

2. Livro: Wolf DP, Quigley MM, eds. Human in vitro fertilization and embryo transfer. New York: Plenum Press; 1984.

3. Capítulo de livro: Simpson JL. Gonadal dysgenesial and sex abnormalities: phenotypic-karyotypic 
correlations. In: Vallet HL, Porter IH, eds. Genetic mechanisms of sexual development. New York: Academic 
Press; 1979. p. 365-77.

4. Artigo de revista eletrônica: Abood S. Quality improvement initiative in nursing homes: the ANA acts 
in an advisory role. Am J Nurs [revista eletrônica]. 2002 Jun [citado 2002 ago 12];102(6):[aproximadamente 3 
p.]. Disponível em: http://www.nursingworld.org/AJN/2002/june/Wawatch.htm.

5. Artigo publicado na Internet: Wantland DJ, Portillo CJ, Holzemer WL, Slaughter R, McGhee EM. The 
effectiveness of web-based vs. non-web-based interventions: a meta-analysis of behavioral change outcomes. J 
Med Internet Res. 2004;6(4):e40. Disponível em: http://www.jmir.org/2004/4/e40/. Acessado: 29/11/2004.
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7. Software: Smallwaters Corporation. Analysis of moment structures: AMOS [software]. Version 5.0.1. 
Chicago: Smallwaters; 2003.

Tabelas e figuras
Tabelas e figuras (gráficos, fotografias, etc.) devem ser numeradas em algarismos arábicos conforme a or-
dem de aparecimento no texto e devem ter legendas individuais, apresentadas ao final do trabalho. Cada 
tabela e figura deve ser submetida em folha separada.

Nas tabelas, deverão ser utilizadas apenas linhas horizontais, e cada dado deverá constar em uma célula 
independente. Explicações sobre itens das tabelas devem ser apresentadas em notas de rodapé identifica-
das pelos seguintes símbolos, nesta sequência: *,†, ‡, §, ||,¶,**,††,‡‡.

Figuras em geral (gráficos, fotografias, etc.) serão publicadas em preto e branco. Despesas com a eventual 
reprodução de fotografias em cor serão de responsabilidade do autor.

Figuras podem ser submetidas eletronicamente, nas extensões .jpg, .gif ou .tif, com resolução mínima de 
300 dpi (para possibilitar uma impressão nítida), ou por correio (ver instruções de envio mais adiante). 
Todas as figuras enviadas pelo correio devem ser identificadas no verso com o uso de etiqueta colante 
contendo o nome do primeiro autor, o número da figura e uma seta indicando o lado para cima.

Fotografias escaneadas não serão aceitas; fotografias em papel devem ser encaminhadas pelo correio. 
Fotografias de pacientes não devem permitir sua identificação. 

Gráficos devem ser apresentados somente em duas dimensões. 

Figuras já publicadas e incluídas em artigos submetidos devem indicar a fonte original na legenda e devem 
ser acompanhadas por uma carta de permissão do detentor dos direitos (editora ou revista).

Envio/submissão de artigos
Os artigos devem ser submetidos preferencialmente por e.mail (jbes@jbes.com.br) ou pelo site: www.jbes.com.br. 
Texto e figuras devem ser enviadas como um anexo à mensagem. Figuras (exclusivamente gráficos e fotografias 
digitais) podem ser enviadas nas extensões .jpg, .gif ou .tif, com resolução mínima de 300 dpi e tamanho máxi-
mo total (do conjunto de figuras) de 3 MB.



General information
1. The Jornal Brasileiro de Economia da Saúde (Brazilian Journal of Health Economics - J Bras Econ Saúde) 
is edited every four months and academically supported by the Medical Practice Department of the School 
of Medical Sciences at Universidade do Estado do Rio de Janeiro. The journal is directed to researchers and 
health policy planners, as well as managers and evaluators of health technology incorporation. Its mission is 
to disseminate the knowledge produced by Health Economics as a way to contribute to diminish the nega-
tive impacts that may be associated to decision-making processes related to health technologies incorpora-
tion, treatments and medicines. The following categories of articles may be submitted for consideration of 
publication: Disease cost studies, health economics analysis, budget impact analysis, observational studies, 
pharmacoeconomic essays, epidemiological surveys, health technology assessment, health policies formula-
tion, economic planning and health services management, methodological innovations and review of the 
literature. These articles may be presented as original articles, review articles, updates and editorials (details 
on each format are presented below). Manuscripts may be submitted in Portuguese, Spanish or English. Au-
thors who are interested in translating their articles into English may request a translation estimate to the J 
Bras Econ Saúde. The Jornal Brasileiro de Economia da Saúde does not receive financial support from any 
society, governmental institution or association. It is a private, independent initiative. Financial resources of 
the publication come from commercialization of publishing space to manuscripts that received financial sup-
port from private companies. Some institutional sponsorship quotas are also commercialized. Submission 
of the manuscripts is free of charge. A table of publication costs may be requested to the publishing house.

2. The manuscripts submitted to the J Bras Econ Saúde should be unpublished, that is, partial or com-
plete versions of them should not have been submitted for consideration of publication in other journals. In 
the case of figures that have already been published, the authorization for reprint should be provided, and 
the source, cited. Once published, the article’s Copyrights are transfered to Doctor Press, the publishing 
company responsible by JBES.

3. The J Bras Econ Saúde instructions for authors incorporate the recommendations of the Uniform 
Requirements for Manuscripts Submitted to Biomedical Journals. The complete version of these require-
ments is available in www.icmje.org. Manuscripts that do not comply with the instructions presented here 
will be sent back to the authors for review before they are evaluated by the Editorial Board. 

4. Every article published in the J Bras Econ Saúde is sent to expert consultants for peer review. Manuscripts 
are initially analyzed by the editors to be evaluated in terms study objectives and editorial requirements of 
the Journal. When accepted by the editor, the manuscript is sent to two expert reviewers in the area of study. 
The whole process is confidential. The reviewer is blind to the identity and affiliation of the authors, and vice-
versa. After the manuscript is evaluated by the reviewers, it may be either accepted unaltered, or rejected, or 
returned to the authors with suggestions for changes. Any manuscript may be returned to the authors several 
times for clarification or changes, but this is not a guarantee of future publication.

5. The maximum number of authors per manuscript is eight. Co-authorship implies in substantial contri-
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EDITORIAL

Método

Method

Descartes, em seu Discurso sobre o Método, foi o primeiro 
a propor uma estratégia coerente para conhecer a 

verdade. Inaugurava-se ali, no apagar das luzes da Idade 
Média, a forma de pensar do homem moderno, que busca 
ser reconhecido pela racionalidade. E, para tanto, utiliza-se de 
um conjunto de regras preconcebidas: um método. Propunha 
evitar a precipitação; dividir cada uma das dificuldades em 
tantos pedaços quanto possível, para análise do problema 
em detalhe; conduzir os pensamentos ordenadamente, 
começando pelos mais simples, progredindo em direção a 
saberes mais complexos e, finalmente, sempre fazer revisões 
gerais a fim de diminuir, tanto quanto possível, eventuais 
omissões ou esquecimentos. Na raiz do problema, buscava-se 
reprodutibilidade. O mundo nunca mais foi o mesmo.

A ciência não é, no entanto, uma mera acumulação de 
feitos e fatos. Para lá do que Thomas Kuhn chamou de “ciência 
normal”, produzida aos tonéis nos bancos universitários ao 
redor do mundo, eventualmente observamos, em maior 
ou menor grau, mudanças de paradigma. Essas mudanças 
não se dão por outro motivo que não um esgotamento 

do modelo vigente. Elas são o resultado da necessidade, 
da insatisfação, da inquietude. E esse novo paradigma vai 
voltar a ser reforçado, então, por mais ciência normal. Assim 
caminha a humanidade.

A nossa área do conhecimento, a Economia da Saúde, 
nasce, logo, de uma dessas rupturas, quando se vislumbra a 
necessidade de estudar escassez e escolha, antigos motores 
da ciência econômica, agora no campo da sanidade. E este 
número do Jornal Brasileiro de Economia da Saúde vem reforçar 
o conhecimento que produzimos e acumulamos, trazendo 
artigos propositores de novos caminhos metodológicos. É o 
JBES fazendo, também, metaciência, além de trazer os artigos 
usuais, sobre problemas que enfrentamos cotidianamente, e 
suas propostas de caminhos ou soluções, para crítica do leitor.

Que os senhores e senhoras desfrutem da leitura do 
número que têm em mãos. E que sigamos contribuindo, 
caminhando, enquanto a nova revolução não chegar.

Marcos Santos, MD, PhD
Editor-chefe

Jornal Brasileiro de Economia da Saúde
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The influence of reproductive information 
quality on the probability of unplanned 
and unwanted pregnancies in Brazil 

A influência da qualidade da informação reprodutiva na 
probabilidade de gravidez não planejada e indesejada no Brasil

Roberta Moreira Wichmann1

ABSTRACT
Background: Unplanned pregnancies are a significant risk factor for inadequate use of prenatal care, 
and unplanned newborns are prone to having low birth weight. Women with unplanned pregnancies 
have a higher probability of reporting medical problems before and during pregnancy. In fact, the 
wellbeing of the entire household may be affected. Moreover, unplanned pregnancies have been 
associated with a higher social burden on taxpayers. Methods: The paper uses propensity score 
matching approaches to estimate the effect of having correct fertility information on the probability 
of having unplanned pregnancies. The data was collected from a nationally representative sample 
of Brazilian women between the ages of 15 and 49 years. Results: Only 26% of pregnant women 
have the correct information about fertility levels over the menstrual cycle. Women endowed 
with correct information are 12% less likely to have unwanted pregnancies and 24% less likely to 
have unplanned pregnancies. Conclusions: Basic fertility knowledge is an important predictor of 
unplanned pregnancies in Brazil, but only a small share of Brazilian women have this knowledge. 
More optimistically, offering access to basic fertility information to women of childbearing age can 
significantly decrease the instances of unplanned pregnancies, thus generating significant benefits 
to public health and social security systems.

RESUMO
Introdução: A gravidez não planejada é um fator de risco significativo para uso inadequado do 
cuidado pré-natal, e os recém-nascidos não planejados são propensos a ter baixo peso ao nascer. 
Mulheres com gravidez não planejada têm maior probabilidade de relatar problemas médicos antes 
e durante a gravidez. De fato, o bem-estar de toda a família pode ser afetado. Além disso, gravidezes 
não planejadas têm sido associadas a maior ônus social para os contribuintes. Métodos: O artigo 
usa abordagens de Propensity Score Matching para estimar o efeito de ter informações corretas de 
fertilidade sobre a probabilidade de ter gravidezes não planejadas. Os dados foram coletados de 
uma amostra nacionalmente representativa de mulheres brasileiras com idades entre 15 e 49 anos. 
Resultados: Apenas 26% das mulheres grávidas têm informações corretas sobre os níveis de ferti-
lidade ao longo do ciclo menstrual. Mulheres com informações corretas têm 12% menos chances 
de ter uma gravidez indesejada e 24% menos probabilidade de ter uma gravidez não planejada. 
Conclusões: O conhecimento básico sobre fertilidade é um importante preditor de gravidez não 
planejada no Brasil, no entanto apenas uma pequena parcela das mulheres brasileiras tem esse 
conhecimento. De forma mais otimista, oferecer acesso a informações básicas sobre fertilidade para 
mulheres em idade fértil pode diminuir significativamente os casos de gravidez não planejada, ge-
rando benefícios significativos para os sistemas de saúde pública e de seguridade social.

Received on: 01/11/2019 Approved for publication on: 03/19/2019
1. World Bank, Brasília, DF, Brazil.
Financial support: No funds have been requested or received for the present study.
Conflict of interest: None declared.
Corresponding author: Roberta Wichmann. The World Bank – Brazilian Office SCN Quadra 2, Lote A, Ed. Corporate Financial 
Center – 7th floor
Telephone: (61) 98235-6565. E-mail: robertawichmann@worldbank.org

DOI: 10.21115/JBES.v11.n1.p3-9



4 J Bras Econ Saúde 2019;11(1):3-9

Wichmann RM

Introduction

Public health scholars, policymakers, and social scientists have 
long been interested in the effects of family structure on 
wellbeing. This paper focuses on unplanned and unwanted 
pregnancies. There is overwhelming empirical evidence of 
the unfavorable social and health outcomes of unplanned 
and unwanted pregnancies. These problems may impact the 
wellbeing of unplanned/unwanted children, their mothers, 
their families, and society as a whole.

While a broad literature review is beyond the scope of 
this paper, it is noteworthy to discuss a few findings that 
are important to debates around public health policy. For 
instance, unwanted children are more likely to live in a single-
parent family as well as to live in poverty, receive welfare, 
and die as an infant (Gruber et al., 1999). Women having 
unwanted children receive many thousands of dollars in 
cash, food, housing, and medical assistance (Cook et al., 1999). 
Unplanned pregnancies are also associated with inadequate 
prenatal care (Delgado-Rodríguez et al., 1997; Eggleston, 
2000) and low birth weight (Eggleston et al., 2001). Unplanned 
pregnancies can also negatively affect the health outcomes 
of siblings of unplanned children (Lordan & Frijters, 2013). 
Moreover, if unplanned pregnancies are positively correlated 
with unmarried pregnancies and abortions, then unplanned 
pregnancies may lead to higher crime rates. For instance, 
research has found that unmarried pregnancies are positively 
associated with the rates of murder and property crime 
(Kendall & Tamura, 2010) and that the legalization of abortion 
helped to reduce crime rates in the U.S. (Levitt, 2004).

The above literature reveals a demand for studies about 
the drivers of unplanned and unwanted pregnancies to 
inform public health policy. In response, research has found a 
number of socioeconomic characteristics that are correlated 
with unplanned/unwanted pregnancies (we review this 
literature below). We add to this discussion by examining the 
effects of information quality on the probability of unplanned 
and unwanted pregnancies. In particular, we investigate 
whether the probability of having unplanned/unwanted 
pregnancies is associated with the quality of information 
women have about their reproductive system, i.e. basic 
knowledge about the fertile period of the menstrual cycle.

Methods

Population, sampling, and definition of variables
This work uses data from a nationally representative survey 
implemented by the Brazilian Ministry of Health. The National 
Survey of Demographics and Health of Children and Women 
(translated by the author from the original title in Portuguese: 
“Pesquisa Nacional de Demografia e Saúde da Criança e da 
Mulher”) randomly sampled 14,617 households across the 

country. In these households, 15,575 women between the 
ages of 15 and 49 were interviewed. The stratified sampling 
design consisted of two steps. First, random census blocks 
were selected. Second, from each block, twelve households 
were randomly chosen for an interview. The data were 
collected between March 11, 2006, and March 5, 2007, 
and is available to the public at the Brazilian Ministry of 
Health’s website. The dataset and its documentation can 
be downloaded from http://bvsms.saude.gov.br/bvs/pnds/
banco_dados.php. Figure 1 shows a map of Brazil with its 
five census regions and the number of sampled households 
in each region (in parenthesis).

The survey collected demographic variables and various 
questions regarding the availability of information and 
pregnancy status. Our focus is on unplanned/unwanted 
pregnancies. The survey asked women if they were 
pregnant. If yes, a follow-up question asked her to choose 
one out of three options: i) wanted to be pregnant at that 
time; ii) wanted to wait more; iii) did not want to have a 
child. Responses allowed for the identification of desired 
pregnancies (option i), miss-timed pregnancies (option ii), 
and unwanted pregnancies (option iii).

The sample contains 9,280 women who were not 
pregnant, and 412 who were pregnant. Amongst pregnant 
women, 156 pregnancies were desired (option i), 166 were 
miss-timed (option ii), and 90 were unwanted (option iii). 
Using this information, we construct two binary indicators: 
Unplanned Pregnancy equals 1 for miss-timed or unwanted 
pregnancies, 0 otherwise; Unwanted Pregnancies equals 1 for 
women that did not want to have a child, 0 otherwise.

The paper aims to establish a link between information 
quality and family planning. Specifically, we are interested 
in the effect of information quality on the probability of 
having unplanned/unwanted pregnancies. Obtaining objective 
measures of information quality is a difficult task. There are not 

North
(2,359)

Center-West
(2,977)

Southeast

South

(3,238)

(3,090)

Northeast 
(2,953)

Figure 1.  Brazilian census regions.
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only challenges related to quantifying information quality 
but also challenges related to the multidimensional nature of 
information sets (  i.e., what type of information is relevant).

Our data allow us to construct a variable that can 
qualify information about a biological characteristic of the 
reproductive system: the time a woman is fertile. Women 
were asked the following question: “What is the time of the 
menstrual cycle, that is, between the beginning of a period and 
the beginning of another, when a woman has a greater chance 
of getting pregnant?”. Respondents were instructed to choose 
one of the following options: a) during the period; b) just 
after the period is over; c) in the middle of the menstrual 
cycle; d) just before the period begins; e) at any time during 
the menstrual cycle; f) other; g) I do not know.

In general, a woman is most fertile at the time of 
ovulation, which usually occurs 12-14 days before the next 
period starts (Fehring et al., 2006). A woman’s fertile window 
normally consists of the 5 days before ovulation and the 
day of ovulation itself. This happens because spermatozoa 
can survive for several days (Lynch et al., 2006). Although 
cycle lengths vary, we consider answer c) to be the correct 
answer as it applies to the average woman. We construct a 
binary indicator for the quality of a woman’s reproductive 
information set, namely Correct Information, that equals 1 if 
the respondent answered c), 0 otherwise.

The survey also allows us to develop proxy variables 
for the size of a woman’s information set, in other words, 
general information availability. Three variables capture the 
amount of contact with communication media: an indicator 
for reading newspapers (or magazines) almost every day; an 
indicator for listening to the radio almost every day; and an 
indicator for watching television almost every day. We also 
capture knowledge about contraceptive methods with 
binary variables that indicate whether the woman knows 
about contraceptive pills, condoms, and day-after pills (also 
known as next-day pills or plan-B pills). In addition, the 
survey collected demographic information, namely: age, 
marital status, and race, and whether or not the respondent’s 
residence is located in a rural area.

Statistical analysis
The paper’s goal is to estimate the causal effect of information 
quality on the probability of unplanned/unwanted 
pregnancies. Our statistical analysis is based on the literature 
of treatment effect estimation, specifically propensity 
scores methods (Heckman et al., 1997, 1998). We rely on the 
perspective that women who chose c) to answer the fertility 
question were “treated ” by society (or the health system) and 
received correct information about their reproductive system. 
A challenge for the identification of the effect of information 
quality on the probability of unplanned/unwanted 
pregnancy is that women that have the correct information 

about fertility might be quite different from women that 
have incorrect information. Therefore, simple comparisons of 
rates of unplanned/unwanted pregnancies between the two 
groups of women may lead to biased estimates of the effect 
of information quality on pregnancy because women in the 
control group (incorrect information) are not necessarily a 
good benchmark for those in the treatment group (correct 
information). This happens when women with incorrect 
information are systematically different from women with 
the correct information and, as a result, other characteristics 
of the control group may be driving pregnancy outcomes.

To overcome this challenge, our statistical analysis relies 
on propensity score matching approaches to estimate the 
average treatment effect on the treated (ATET), i.e. the average 
difference between the unplanned/unwanted pregnancy 
probability of women with the correct information and the 
unplanned/unwanted pregnancy probability of the same 
women if they had not been correctly informed. As opposed 
to using all available data about women that do not have 
the correct information, we match women in the treatment 
group with a control group composed of women that have 
incorrect information and are likely similar to those women 
with the correct information.

The paper uses propensity scores to find good matches 
for women in the “treatment” group and benchmark them 
against women in the “control” group. The propensity score 
matching method is implemented in two steps. First, we 
estimate a Logit regression model for the propensity of 
pregnant women to receive the correct information. We 
use our set of controls as factors that affect the likelihood 
of receiving the correct information to calculate propensity 
scores. These propensity scores represent an estimate of the 
probability of receiving treatment. Second, these scores are 
used to find matches for treated women (i.e. to construct 
control groups). The idea is that the propensity scores can 
be used to construct better control groups. In other words, 
we rely on control groups composed of women that, except 
for the fact that they have incorrect fertility information, 
are otherwise similar to those in the treatment group. This 
allows us to “isolate” the effect of information quality. We use 
three criteria to construct control groups: nearest neighbor 
matching, radius matching, and kernel matching. These 
criteria are summarized below.

Nearest Neighbor: In the nearest neighbor method, the 
match for a treated woman i is a control woman j that minimizes 
the difference between propensity i and propensity j.

Radius: In the radius method, woman i’s match are all 
women j such that the difference between propensity i and 
j is less than or equal to a constant r (we use r = 0.01). Note 
that a lower r increases the quality of the treatment-control 
match, but it may decrease the number of women in the 
control group. The research may also lose observations from 
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the treatment group if a match with propensity difference 
less than r is not found.

Kernel: In the kernel method, each treated woman i is 
matched with all control women j, with each control woman 
being assigned a weight that is inversely proportional to the 
difference between i’s propensity and j’s propensity.

Once the control group is defined, one can use the 
following formula to calculate the ATET:

ni
 ATET = (Yi – ω(i,j)Yj)

ji

1

where n
i
 is the number of women that received correct 

information being considered in the matching approach, Y
i 
is 

the unplanned pregnancy outcome of woman i (treated), Y
j
 is 

the unplanned pregnancy outcome of i’s control group, and 
w (i, j) are the weights used in the kernel matching (all control 
women receive the same weight in the nearest neighbor 
matching and radius matching).

Results

Socio-demographic variables, 
information, and pregnancy
Table 1 shows the summary statistics of our data. The table 
shows that 62% of Brazilian pregnancies are unplanned and 
22% are unwanted. To put this number in perspective, half of 
pregnancies in America are unplanned (Mulligan, 2015), while 
in Ghana 70% are unplanned and 31% are unwanted (Eliason 
et al., 2014).

We identify that approximately 26% of pregnant women 
had the correct information about fertility and reproduction. 
With respect to sources of information, we find that only 19% of 
pregnant women read the newspapers, 60% listen to the radio, 
while the 90% watch television. Contraceptive pills and condom 
are known to most women (94% and 88%, respectively), while 
day-after pills are only known to 4% of the interviewed women. 
Finally, with respect to socio-demographic characteristics, the 
average age is 25.4 (years), 83% are married, 33% are white, and 
33% live in the rural regions.

Matching analysis
Results of the propensity score first stage regression are 
presented in Table 2. The right-hand side variables of the Logit 
regression capture the respondent’s availability of information 
and demographic characteristics. The table reports the 
marginal effects of these variables on the probability of having 
the correct information. Women that read newspapers are 
13% more likely to have the correct information about fertility 
and reproduction (p-value < 0.05). Watching TV increases the 
likelihood of having the correct information by 14% (p-value < 
0.05). Women that know about condoms are 17% more likely to 
have the correct information (p-value < 0.01). In fact, knowledge 
about condoms is the strongest predictor of the likelihood of 
having the correct information, both in the magnitude of the 
effect and statistical significance. The probability of having the 
correct information increases with experience. Results show 
that for one additional year of age, the probability of having the 
correct information increases by 0.7%. White women are 8% 
more likely to have the correct knowledge about reproduction 
than women from other ethnic backgrounds. The remaining 
variables were not statistically significant predictors of the 
probability of having the correct information.

Next, we use the three methods discussed above to 
select matches (or control groups) for treated women and 
estimate ATETs. Results are presented in Table 3. The second 
column shows that, out of the 412 pregnant women in the 
sample, 106 chose c) to answer the fertility question and are, 
therefore, considered to have been “treated”, i.e. they received 
the correct information about fertility. Note that the radius 
approach only considers 105 women in the treatment group. 
This happens because for one woman it was not possible to 
find a match with a propensity score difference less than r = 
0.01. The number of women selected for the control group is 
displayed in the third column and varies as a function of the 
matching method. Note that the nearest neighbor method 
selects only 101 women for the control group. This happens 
because a woman can be a control observation (i.e. the 
nearest neighbor) to more than one woman in the treatment 
group. Also, note that the kernel approach uses all 306 
women that do not have the correct information as control; 
however, it assigns low weights for poor matches.

Table 1. Description of the sample of pregnant women (n = 412)

Variable Mean Std. Dev.

Pregnancy

Unwanted 0.218 0.414

Unplanned 0.621 0.486

Quality of Information

Correct Information 0.257 0.438

Availability of Information

Reads Newspaper 0.192 0.394

Listens to the Radio 0.604 0.490

Watches TV 0.898 0.303

Knows Contraceptive Pills 0.944 0.23

Knows Condoms 0.883 0.321

Knows Day-after Pills 0.039 0.193

Demographics

Age (years) 25.43 6.182

Married 0.830 0.376

White 0.333 0.472

Rural 0.330 0.471
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Table 2.  Logit estimation of the propensity of having correct 
information

Dependent Variable

Correct Information

Availability of Information

Reads Newspaper
0.131**
(0.060)

Listens to the Radio
-0.014
(0.045)

Watches TV
0.136**
(0.057)

Knows Contraceptive Pills
-0.044
(0.111)

Knows Condoms
0.165***
(0.050)

Knows Day-after Pills
-0.022
(0.103)

Demographics

Age (years)
0.007**
(0.004)

Married
0.045

(0.057)

White
0.079*
(0.047)

Rural
-0.029
(0.047)

Marginal effects of a logistic regression Standard errors are in parenthesis.
* P-value < 0.10, ** P-value < 0.05, *** P-value < 0.01.

Table 3. Propensity score matching estimation of the effect of correct information on the probability of unwanted and unplanned 
pregnancies

Matching Method and Dependent Variable No. Treatment No. Control ATET Sd. Error t-stat

Unwanted Pregnancy

Radius 105 276 -0.122 0.046 -2.633

Nearest Neighbor 106 101 -0.159 0.064 -2.505

Kernel 106 306 -0.116 0.046 -2.542

Unplanned Pregnancy

Radius 105 276 -0.242 0.059 -4.071

Nearest Neighbor 106 101 -0.236 0.073 -3.243

Kernel 106 306 -0.252 0.057 -4.442

The fourth column shows the estimates of ATET. The 
upper panel reports the effect of information quality on the 
probability of unwanted pregnancies, while the lower panel 
reports the effect of the probability of unplanned pregnancies. 
The ATET estimates for unwanted pregnancies vary from 
-0.116 (kernel) to -0.159 (nearest neighbor), and the t-statistics 
show that all estimates are statistically significant (p-value < 
0.05). Using the more conservative estimates from the radius 

and kernel matching (that also include larger control groups), 
we find ATET estimates to be around -0.12. The lower panel 
of the table examines the relationship between information 
quality and unplanned pregnancies. This panel shows that all 
ATET estimates vary from -0.236 (nearest neighbor) to -0.252 
(kernel), and t-statistics show strong statistical support for all 
three estimates (p-value < 0.01).

Discussion

Main findings of this study
This study finds that Brazilian women with the correct 
information about fertility levels over the menstrual cycle have 
a lower probability of unwanted and unplanned pregnancies. 
We estimate that basic fertility knowledge (i.e. that the 
middle of the menstrual cycle is the most fertile period) 
decreases the probability of having an unwanted pregnancy 
by approximately 12%, and decreases the probability of 
having an unplanned pregnancy by approximately 24%. This 
finding stresses the vital role that basic health education has 
as a public health policy instrument in developing countries.

Our study reveals that only 26% of pregnant women in 
Brazil have correct knowledge about fertility. Our Logit model 
estimates indicate that women that read the newspapers 
and watch TV regularly are 13% more likely to have the 
correct fertility information. Knowledge of condoms is the 
only contraceptive method knowledge that correlated 
with having the correct fertility information. Our results also 
suggest that the correct fertility knowledge increases with 
experience and that Brazil may suffer from an ethnic bias 
regarding fertility knowledge as white women are 8% more 
likely to have the correct fertility information.

What is already known on this topic
Unplanned pregnancies are a significant risk factor for 
inadequate use of prenatal care (Delgado-Rodríguez et al., 
1997; Eggleston, 2000), and unplanned newborns are prone 
to have low birth weight (Eggleston et al., 2001). When 
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compared to women with planned pregnancies, women with 
unplanned pregnancies have a higher probability of being 
either too young or too old and of reporting more medical 
problems before and during pregnancy (Bitto et al., 1997).

Unplanned pregnancies may impose a number of 
negative externalities. For instance, they may decrease the 
wellbeing of families (Lordan & Frijters, 2013), raise the social 
burden on taxpayers (Gruber et al., 1999; Cook et al., 1999), 
and increase crime rates (Levitt, 2004; Kendall & Tamura, 
2010). These effects may be especially acute in developing 
countries like Brazil where abortion is illegal. In fact, in most 
countries of South America and Africa, abortion is restricted 
to cases of maternal risk, mental health, or other health 
complications (United Nations, 2014).

Several papers in the medical, family planning, and 
public health literature have examined the determinants 
of unplanned pregnancies. These studies usually associate 
unplanned pregnancies with socio-economic characteristics 
like age, marital status, race, education, wealth, knowledge 
about contraceptive methods (Williams, 1991; Mbizvo et al., 
1997; Eggleston, 1999; Font-Ribera et al., 2008; Ikamari et al., 
2013) or high-risk sexual behavior (Song & Ji, 2010). Results 
are mixed but, in general, young, single, black, poor, and 
uneducated women are more likely to have unplanned 
pregnancies.

This study is also related to a large body of literature that 
examines the role that information plays in different health-
care issues. Works in this area include investigations about 
what information patients use to determine their demand 
for health services (Witt, 2008), the effects of patients’ 
information on physicians’ treatment recommendations 
(Xie et al., 2006), the effectiveness of information policies 
on teenagers’ cannabis use and heavy drinking (Etilé, 2006), 
and the relationship between information asymmetry and 
the efficiency of health-care markets (Blomqvist, 1991; Hirth, 
1999), to name a few.

What this study adds
Education for girls, economic opportunities for women, 
and family planning services are successful instruments 
to improve health and wellbeing (Rao & Samarth, 2010). 
While various socioeconomic factors can affect unplanned 
pregnancies, this study finds that basic fertility knowledge is 
an important predictor of unplanned/unwanted pregnancies 
in Brazil. The study reveals that Brazilian women lack basic 
reproductive knowledge and this can have negative health 
consequences for Brazilian families. More optimistically, the 
study also reveals that simply having access to basic fertility 
and reproductive information can significantly decrease the 
probability of unwanted and unplanned pregnancies.

The conclusions of the study are obtained from a 
propensity score matching analysis. This statistical method 

offers an approach to control for systematic differences 
between women with and without the correct information, 
and serve as an alternative to a more conventional multiva-
riate Logit regression of unwanted pregnancy on correct 
information and control variables. In fact, the Logit estimate 
of the effect of correct information is -0.096, or 9% decrease 
(p-value < 0.05), underestimating the impacts of instruments 
that offer basic fertility knowledge to women aged 15-49 
as a public health policy. Our study suggests that heuristic 
learning processes in developing countries may lead to poor 
health outcomes, highlighting the importance of having 
mechanisms to deliver accurate health-related information 
to women of fertile age.

Limitations of this study
While the study reports estimates that can inform public 
health policy, we acknowledge the general challenges 
related to the conceptualization of unplanned and unwanted 
pregnancies. The definitions used in this study (and in 
most of the literature) rely on survey data about women’s 
pregnancy intentions at the time of their response and do not 
accommodate the dynamic nature of childbearing decisions 
(Macleod, 2015). The benefits from health policy informed 
by the results of this study depends on the rationalization of 
women’s choices such that, when empowered with correct 
fertility information, women can make fertility choices that 
have positive health effects.
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Aplicação de Avaliação de Tecnologias em 
Saúde (ATS) na tomada de decisão em hospitais

Application of health technology assessment 
(HTA) in the decision-making in hospitals

Fernando de Rezende Francisco1, Ana Maria Malik1

RESUMO
Objetivo: A incorporação de tecnologias em saúde por hospitais afeta o desempenho financeiro e as-
sistencial do sistema de saúde de todo um país, e faltam informações na literatura sobre a aplicação de 
Avaliação de Tecnologias em Saúde (ATS) em hospitais no Brasil. Adicionalmente, há indícios de que a 
aplicação de ATS em hospitais pode melhorar o uso dos investimentos financeiros de todo o setor de 
saúde. O objetivo deste trabalho foi analisar a aplicação dos métodos de ATS na tomada de decisão 
em hospitais vinculados à Rebrats (Rede Brasileira de Avaliação de Tecnologias em Saúde). Métodos: 
Optou-se por utilizar o método da Grounded Theory, ou Teoria Fundamentada nos Dados, e os dados 
foram analisados com o uso do software ATLAS.ti. Foram realizadas entrevistas com gestores de 11 
Núcleos de ATS (NATS), baseadas em roteiro semiestruturado preparado a partir dos 15 princípios 
orientadores para boas práticas de ATS em hospitais. Resultados: Os resultados indicaram que a ATS é 
aplicada de maneira incipiente no processo de tomada de decisão em hospitais. Conclusão: A análise 
do conteúdo das entrevistas permitiu, ainda, concluir que o sucesso dos NATS para a incorporação e 
desincorporação de tecnologias em saúde depende de uma cadeia de ações estratégicas relaciona-
das, e a falta de qualquer uma das etapas enfraquece, ou mesmo inviabiliza, a plena aplicação da ATS 
para a tomada de decisões em hospitais.

ABSTRACT
Objective: The incorporation of health technologies by hospitals affects the financial and healthca-
re performance of the health system of a whole country, and there is a lack in literature about the use 
of Health Technology Assessment (HTA) for decision making in Brazilian’s hospitals. In addition, there 
is evidence that the application of HTA in hospitals can improve the use of financial investments of 
the whole health sector. The objective of this study was to analyze the application of HTA methods 
in decision making in hospitals linked to REBRATS (Brazilian Network for the Health Technologies 
Assessment). Methods: Grounded Theory methodology has been applied, and the interviews data 
were analyzed using the ATLAS.ti software. Interviews were conducted with managers of 11 hospi-
tal-based HTA units (called “NATS”, Núcleo de Avaliação de Tecnologias em Saúde), based on a semi-
-structured script prepared from the 15 guiding principles for good practices in hospital-based HTA 
units. Results: The results indicated that HTA is applied in an incipient way in the decision making 
process in hospitals. Conclusion: The analysis of the interviews’ content also allowed us to conclude 
that the success of the hospital-based HTA units for the incorporation and disincorporation of health 
technologies depends on a chain of related strategic actions, and the lack of any of the stages we-
akens or even impedes the full application of HTA for decision-making in hospitals.

DOI: 10.21115/JBES.v11.n1.p10-7



11

Aplicação de ATS em hospitais
HTA application in hospitals

J Bras Econ Saúde 2019;11(1):10-7

Introdução

No ano de 2009, houve no país uma chamada pública do 
Ministério da Saúde (MS) com a Agência Nacional de Vigi-
lância Sanitária (Anvisa) para incentivar a criação de Núcleos 
de Avaliação de Tecnologias em Saúde (NATS) em hospitais 
(Assis, 2013). Autores avaliaram o desempenho dos NATS em 
até três anos após sua implementação (Assis, 2013; Elias et al., 
2015; Pereira et al., 2017), mas faltavam dados recentes. Des-
sa forma, o objetivo do presente estudo foi entender como 
estavam sendo aplicados os métodos de ATS na tomada de 
decisão em hospitais sete anos após o advento da chamada 
pública do MS/Anvisa. 

A incorporação de tecnologias em saúde por hospitais 
afeta o desempenho financeiro e assistencial do sistema de 
saúde de todo um país, pois esses serviços, sempre entre os 
mais caros de qualquer sistema, são os principais compra-
dores e usuários dos insumos e processos definidos como 
tecnologia. Os investimentos nessa área têm um peso im-
portante no desempenho hospitalar, devido ao impacto or-
ganizacional a longo prazo sobre as finanças e a qualidade 
do cuidado. Dessa forma, entender e melhorar os processos 
de tomada de decisão relativos a investimento nos hospitais 
é peça-chave para a obtenção de cuidados melhores e mais 
acessíveis (Wernz et al., 2014).

Sistemas de saúde têm recursos limitados, inviabilizando 
o atendimento de todas as demandas de uma população. 
Quando ocorre aumento das necessidades, com o enve-
lhecimento, maior conhecimento sobre disponibilidade e 
potencial de novas tecnologias em saúde (Ritrovato et al., 
2015), destaca-se a aplicação de ATS como ferramenta para 
identificar aquelas com maior potencial de benefício para a 
sociedade (Silva et al., 2010). 

A ATS tem aplicação como instrumento de auxílio para a 
seleção entre alternativas de tecnologias individuais ou con-
juntos tecnológicos (duas ou mais tecnologias que devem 
ser usadas em conjunto para uma finalidade) a serem utili-
zados para atender a uma mesma necessidade ou problema 
de saúde (Krauss-Silva, 2004). Seu objetivo é permitir que sis-
temas ou organizações de saúde (hospitais, clínicas e centros 
diagnósticos, entre outros) possam aumentar a qualidade do 
cuidado e o bem-estar do paciente, além de otimizar a rela-
ção custo-efetividade, ou seja, a eficiência de produtos para 
saúde (Nita et al., 2009).

Ainda não está claro em que medida as atividades re-
lacionadas à produção e à difusão dos estudos de ATS têm 
de fato conseguido influenciar as decisões de incorporação 
de tecnologias no âmbito da atenção à saúde, no sentido 
de compatibilizar as evidências disponíveis, as condições de 
saúde da população e o acesso a tecnologias mais eficientes 
e socialmente legítimas (Viana et al., 2011). No Brasil, Trindade 
(2008) destacou que a aplicação de processos de tomada de 

decisão referentes à incorporação tecnológica nos serviços 
de saúde do país se torna relevante, pois pode colaborar com 
o planejamento dos serviços e do sistema. 

No âmbito hospitalar, Gagnon et al. (2014) realizaram re-
visão sistemática da literatura com o objetivo de sintetizar as 
evidências existentes a respeito dos efeitos e impactos da ATS 
em hospitais. As buscas iniciais alcançaram pouco mais de 700 
artigos. Desses, foram selecionados 18 que atendiam aos cri-
térios aplicados, a saber: estudos qualitativos, quantitativos ou 
de método misto, com dados empíricos sobre os efeitos ou 
impactos de ATS realizados em hospital e/ou localmente. Os 
autores concluíram que a capacidade de avaliar os impactos 
reais do uso de ATS em hospitais foi limitada, devido, entre ou-
tros fatores, à falta de possibilidade de comparar estudos da 
experiência entre diferentes hospitais (grande heterogeneida-
de entre os estudos encontrados) e ao fato de que a maioria 
das avaliações é realizada internamente (a credibilidade seria 
maior se os estudos fossem realizados por pessoas externas às 
instituições). Os autores indicam a necessidade de mais estu-
dos para gerar conteúdo suficiente para chegar a uma conclu-
são sobre a importância do uso de ATS em hospitais. 

Outros autores destacam os benefícios financeiros da 
aplicação de ATS em hospitais. Diversos estudos indicam que 
ela pode gerar importante economia de recursos financei-
ros. Em alguns casos, observou-se redução de 50% de gastos 
com determinadas tecnologias; em outros, verificou-se eco-
nomia de recursos na casa de milhões de dólares (Demird-
jian, 2015; Lee et al., 2003; Zechmeister & Schumacher, 2012; 
Schumacher & Zechmeister, 2013).

A implementação plena de um núcleo de ATS em um hos-
pital pode enfrentar grandes dificuldades, conforme verifica-
do em países extremamente heterogêneos. Estudo iraniano 
realizado para identificar barreiras enfrentadas para o estabe-
lecimento dessa ferramenta no país concluiu que a pressão 
política, a necessidade de respostas rápidas e a falta de uma 
força de trabalho especializada em ATS foram as ameaças de-
tectadas (Mohtasham et al., 2017). Na Finlândia, estudo de caso 
sobre a colaboração entre hospitais e a agência nacional fin-
landesa de ATS analisou 48 relatórios de ATS realizados duran-
te sete anos de colaboração entre as partes. Nesse estudo não 
foram identificados indicadores claros que demonstrassem o 
aumento no uso de ATS no processo de tomada de decisão 
nos hospitais. Apesar da boa qualidade dos relatórios de ATS, 
sua aplicação foi limitada (Halmesmäki et al., 2016).

Elias & Araújo (2014) realizaram estudo para entender de 
que forma as avaliações econômicas em saúde contribuíram 
para a tomada de decisão na saúde pública do Brasil. Os auto-
res afirmam que a influência dos estudos econômicos na to-
mada de decisões no nível do estabelecimento municipal da 
infraestrutura de saúde local foi bastante limitada; por outro 
lado, ressaltam que o uso da análise de impacto orçamentário 
desempenhou papel importante no sistema público de saúde. 
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Boas práticas em ATS
Na Europa, o uso da ATS em hospitais já está em fase mais 
madura de uso, e há maior difusão de seus conceitos e de 
sua importância. Tal estágio de evolução permitiu que hou-
vesse experiência e massa crítica suficientes para o desen-
volvimento de amplo estudo sobre boas práticas de ATS em 
hospitais. Sampietro-Colom et al. (2016) realizaram estudo 
para a definição de princípios de boas práticas de ATS em 
hospitais. O estudo foi conduzido por especialistas europeus 
que realizaram um amplo trabalho envolvendo revisão de 
literatura, pesquisas em larga escala, grupo focal, pesquisa 
Delphi e mais de cem entrevistas presenciais. Ao todo, par-
ticiparam da definição dos princípios 385 pessoas de 20 di-
ferentes países. De acordo com os autores, os resultados do 
trabalho da unidade de ATS em hospitais devem ser medidos 
pelo impacto interno e externo, a curto e médio prazos, bem 
como o impacto a longo prazo no desempenho do hospital 
e na saúde das comunidades. Foram definidos 15 princípios 
orientadores para boas práticas de ATS em hospitais, os quais 
estão organizados em quatro diferentes dimensões: Proces-
so de Avaliação; Liderança, Estratégia e Parcerias; Recursos; e 
Impacto (Sampietro-Colom et al., 2016).

Os resultados de uma política no Brasil
De acordo com Assis (2013), um dos principais objetivos da 
chamada pública de 2009 foi introduzir a cultura de ATS nos 
hospitais, por meio da utilização das evidências disponíveis 
para auxiliar o gestor a tomar decisões quanto à inclusão de 
novas tecnologias, à avaliação de tecnologias difundidas e ao 
seu uso racional. Portanto, a chamada pública foi uma forma 
de indução de política pública para a disseminação da ATS. 

No presente trabalho, seguindo os objetivos de outros au-
tores (Assis, 2013; Elias et al., 2015; Pereira et al., 2017), procurou-
-se estudar o impacto da chamada pública na aplicação da ATS 
em hospitais no país ao tomar como amostras NATS ligados à 
Rebrats (Rede Brasileira de Avaliação de Tecnologias de Saúde).

Assis (2013) realizou pesquisa para avaliar o papel específi-
co da ATS na retirada de dispositivos médicos obsoletos que 
estavam à disposição dos profissionais no Sistema Único de 
Saúde (SUS), chamada de desincorporação ou exnovation. No 
trabalho, foi aplicado inquérito aos 24 NATS ligados à Rebrats, 
existentes no Brasil na época da coleta de dados, setembro 
de 2012, dos quais 11 responderam. Constatou-se que o de-
sinvestimento era exercido por poucos centros e, mesmo 
assim, de forma incipiente. O estudo permitiu verificar que a 
ATS não vinha sendo usada como ferramenta de análise de 
tecnologias já disponíveis para uso nos hospitais.

Elias et al. (2015) realizaram estudo para identificar os de-
safios para a utilização de ATS em hospitais de ensino. No 
estudo, aplicaram um questionário (a distância) para auto-
preenchimento, utilizando-se o programa FormSUS, gerido 
pelo Departamento de Informática do SUS (Datasus), a gesto-

res dos 24 hospitais que receberam incentivo público para a 
implantação de NATS, de acordo com a chamada pública rea-
lizada pelo MS/Anvisa em 2009. O questionário ficou disponí-
vel para preenchimento no período de 29 de agosto a 14 de 
outubro de 2011. Dos 24 NATS convidados, 20 responderam 
ao questionário. Os resultados indicaram que nos hospitais 
de ensino houve, até aquele momento, pouca influência dos 
NATS em processos assistenciais e tomadas de decisão, indi-
cando sua subutilização.

Pereira et al. (2017) entrevistaram presencialmente ges-
tores de 23 NATS (todos criados e financiados pela chamada 
pública do MS/Anvisa de 2009), para descrever a situação e 
experiência dos primeiros NATS do Brasil em seu período ini-
cial de existência. As autoras planejavam entrevistar os 24 ges-
tores de NATS criados pela chamada pública, no entanto um 
deles se recusou a colaborar com o estudo. A coleta de dados 
foi realizada nos anos de 2011 e 2012, portanto três anos após 
a implementação dos NATS. As autoras relataram disparida-
des regionais de carga de trabalho, produção e treinamento 
técnico entre os núcleos. E concluíram que a criação dos NATS 
foi uma iniciativa positiva, pois aumentou a capacidade dos 
profissionais envolvidos e levou à criação de novos NATS no 
país. No entanto, indicaram que faltam investimentos contí-
nuos que permitam aos profissionais receberem educação 
continuada e desenvolverem atividades relevantes de ATS. 

Sendo assim, para o presente estudo, foi definida a se-
guinte pergunta de pesquisa: “como são aplicados os méto-
dos de ATS na tomada de decisão em hospitais?”. Buscou-se 
atualizar dados sobre a situação dos NATS vinculados à Re-
brats contextualizando-os com aspectos importantes dos 
conceitos abordados nos princípios de boas práticas de ATS 
em hospitais de Sampietro-Colom et al. (2016), com adapta-
ções à realidade do Brasil.

Métodos

Amostra
Para a definição da amostra, partiu-se do grupo formado 
pelos NATS de hospitais vinculados à Rebrats. No momen-
to do estudo, 27 núcleos atendiam a essa condição. Como 
critério de seleção, foram aplicadas duas variáveis: (i) locali-
zação a partir da região geográfica do país e (ii) produtivi-
dade do NATS de acordo com os trabalhos divulgados no 
Sisrebrats (Sistema de Informação da Rede Brasileira de Ava-
liação de Tecnologia em Saúde). Os núcleos foram separa-
dos por região geográfica em que estavam localizados, e 
para cada região foram selecionados dois NATS: aquele com 
maior quantidade de trabalhos publicados no Sisrebrats e 
aquele com menor quantidade; nas regiões em que essa re-
gra não fosse suficiente para diferenciá-los, admitiu-se NATS 
com igual produtividade. Ao todo, participaram do estudo 
11 NATS. Para a região Sudeste, que compreendia cerca de 
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40% dos NATS de todo o grupo, foram selecionados três nú-
cleos, com a intenção de buscar maior representatividade da 
seleção. No estudo foi realizada, portanto, amostragem não 
probabilística por conveniência, estratificada por região geo-
gráfica do país e por produtividade identificada.

Método
Os gestores dos NATS selecionados foram entrevistados e os 
áudios das entrevistas foram gravados e transcritos para pos-
terior análise. As entrevistas foram presenciais, por videocon-
ferência ou por telefone, de acordo com a disponibilidade do 
entrevistado.

Instrumento de coleta
As entrevistas foram baseadas em roteiro semiestruturado 
preparado utilizando os 15 princípios orientadores para boas 
práticas de ATS em hospitais, descritos por Sampietro-Colom 
et al. (2016). Após a adaptação dos 15 princípios, o instrumen-
to de coleta foi definido com 32 itens divididos em seis cate-
gorias: (i) Histórico do NATS; (ii) O processo de Avaliação de 
Tecnologias em Saúde; (iii) Liderança, estratégia e parcerias; 
(iv) Recursos; (v) Impacto; (vi) Planejamento.

Instrumento de análise de dados
O processo de codificação e categorização foi realizado para 
todas as entrevistas. Durante o processo de análise dos resulta-
dos, as codificações foram analisadas e reanalisadas, e o mes-
mo foi feito com o conteúdo das entrevistas, que foram revisi-
tadas diversas vezes. Esse processo de comparação constante 
e codificação faz parte da metodologia adotada (Bandeira-de-
-Mello & Cunha, 2003). Notas de análise relacionadas à criação 
de códigos, categorias e propriedades foram elaboradas du-
rante o processo com o uso do software ATLAS.ti (Bandeira-de-
-Mello, 2006), para ajudar na aplicação padronizada dos códi-
gos e na organização das abstrações necessárias no processo.

Resultados

Foram identificadas diferenças importantes na composição 
dos NATS entrevistados, desde núcleos que se resumem a 
um único profissional com dedicação de horas fora de seu 
expediente de atividade assistencial, até outros muito bem 
estruturados e altamente ligados ao processo de tomada de 
decisão institucional. No entanto, em todos há oportunida-
des de melhoria e aspectos a serem mais bem desenvolvidos.

A seguir, são apresentados os temas mais mencionados 
pelos gestores durante as entrevistas, suas descrições e im-
pactos nas atividades dos NATS. 

Origem dos NATS e seu trabalho em rede
A chamada pública do MS/Anvisa no ano de 2009 (Assis, 
2013) foi fundamental para a criação de muitos dos NATS 

participantes da pesquisa. Anteriormente à chamada, houve 
a definição de políticas de criação da Rede de Hospitais Sen-
tinela e de suas áreas de Gerenciamento de Risco. Diversos 
entrevistados mencionaram que os profissionais envolvidos 
nessas duas áreas foram também envolvidos na criação dos 
NATS nos hospitais e já traziam consigo a capacidade de tra-
balho em rede e no estabelecimento de novos processos e 
rotinas nos hospitais. No entanto, a experiência prévia com o 
trabalho em rede não foi suficiente para o estabelecimento 
pleno do trabalho em rede com os NATS.

Incorporação e desincorporação
Os gestores entrevistados demonstraram ter conhecimento 
sobre as possibilidades de aplicação das análises de ATS para a 
incorporação e, também, desincorporação de tecnologias nos 
hospitais em que trabalham e nos sistemas de saúde nos quais 
estão inseridos (em âmbito municipal, estadual e federal). En-
tretanto, não se constatou na prática que os NATS vinham de-
sempenhando análises dessa natureza para tecnologias dos 
hospitais nos quais estão inseridos, e alguns deles atuavam em 
projetos para secretarias ou para o Ministério da Saúde. 

Financiamento
Não há financiamento direcionado ao NATS e os núcleos não 
têm orçamento próprio, o que dificulta o planejamento de 
suas ações, desenvolvimento e retenção de profissionais e 
seu bom funcionamento. As verbas são oriundas de editais e 
cartas-acordo, e muitos dos NATS ainda existem por esforço 
pessoal de profissionais abnegados que enxergam a impor-
tância deles e acreditam que em algum momento passarão a 
ter recursos para a difusão das análises de ATS em seus esta-
belecimentos e nos sistemas de saúde. Dessa forma, mesmo 
após a indução de políticas públicas e o financiamento inicial 
promovido por chamada pública, não houve de fato a insti-
tucionalização do NATS nos hospitais.

Análises econômicas

Os NATS praticamente não realizam análises econômicas, 
simples ou elaboradas, e pouco utilizam dados do hospital 
para entendimento do impacto orçamentário da incorpora-
ção de tecnologias. Como métodos sistemáticos de trabalho 
no NATS, foram mencionados pelos gestores entrevistados 
mini-ATS, parecer técnico-científico, revisões sistemáticas e 
saúde/medicina baseada em evidências. Para grande parte 
dos coordenadores de NATS entrevistados, as principais ati-
vidades dos núcleos são análises de literatura científica para 
entendimento de segurança e eficácia relacionada a deter-
minada tecnologia. 

Cabe aqui ressaltar que praticamente não há organização 
dos dados de atendimento dos hospitais e não se conhece 
o perfil epidemiológico do público atendido no estabeleci-
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mento, o que poderia ser a base norteadora para o estabele-
cimento de uma agenda de avaliações pelo NATS.

Pessoal 
Faltam profissionais com formação em economia da saúde nos 
hospitais. Essa circunstância foi apontada como um dos princi-
pais desafios enfrentados pelos NATS. Mesmo não atuando di-
retamente no núcleo, os profissionais com conhecimentos na 
área poderiam aplicar conceitos de economia da saúde para 
subsidiar as mais diversas tomadas de decisão às quais são sub-
metidos diariamente. A afinidade com os conceitos de ATS dos 
envolvidos com os NATS surgiu como fator determinante para 
a aproximação do profissional com o núcleo, bem como para a 
sua permanência. Alguns profissionais percebem a importân-
cia do tema à medida que surgem situações em suas áreas de 
trabalho para as quais necessitam de análises econômicas para 
amparar a tomada de decisão. Ter equipe de profissionais com 
dedicação exclusiva é fator apontado como preponderante 
para o sucesso nos trabalhos dos NATS. Os colaboradores dos 
NATS comumente têm sua ocupação principal no hospital nas 
áreas assistencial, de pesquisa ou administrativa, e suas ativi-
dades no NATS são secundárias: dos 11 entrevistados, três têm 
equipe mista dividida entre pessoal totalmente dedicado e 
parcialmente dedicado, e os oito restantes têm equipe parcial-
mente dedicada. Portanto, nenhum NATS tem toda sua equipe 
trabalhando com dedicação exclusiva ao núcleo. 

Modus operandi
Os NATS trabalham com modelos de relatórios e pareceres, 
mas dificilmente têm procedimentos operacionais padrão 
que definam o papel de cada membro, processos, fluxo de 
trabalho, entre outros, mas há exceções de núcleos com es-
ses aspectos mais desenvolvidos. A equipe tênue, sem dedi-
cação exclusiva, e as incertezas para contratação e retenção 
de pessoas talvez expliquem a aparente falta de mão de obra 
para redigir tais procedimentos, ou mesmo o motivo pelo 
qual não são priorizados quando há mão de obra disponível. 
Não há padrão de processos e funcionamento dos NATS, nem 
mesmo sobre sua localização na hierarquia dos hospitais.

Apoio
A falta de apoio e orientação da direção do hospital pode ser 
o fator responsável por alguns NATS ainda não estarem for-
malizados ou mesmo ainda não estarem efetivamente ativos 
em seus hospitais. Por outro lado, há exemplos de apoio e 
incentivo da direção de hospitais aos NATS indicando forte 
relação desse fator com a maior atividade do núcleo. 

Cultura
Relatou-se bastante durante as entrevistas a falta de cultu-
ra de ATS nas instituições, ou melhor, dos profissionais que 
atuam nas instituições.

A dita “cultura em ATS” nos hospitais pode ser definida 
como a utilização de conceitos de ATS e economia da saú-
de para embasar ações e subsidiar a tomada de decisão nas 
mais diversas áreas do estabelecimento, não necessariamen-
te apenas naquelas situações específicas de elaboração de 
estudos econômicos. Também pode ser entendida como o 
conhecimento pela maioria dos profissionais da instituição 
dos conceitos de ATS.

Pode haver relação entre a falta de cultura de ATS nos 
hospitais e a falta de profissionais capacitados: o desconhe-
cimento sobre o assunto faz com que ele seja ignorado, ou 
mesmo tenha pouca importância para alguns profissionais.

Planejamento
Há muito pouco planejamento das atividades dos núcleos. 
Isso não está vinculado à falta de preparo dos envolvidos, mas 
a outros fatores tais como falta de orçamento próprio e de 
pessoas dedicadas, de sua definição como instância obriga-
tória na análise de incorporação ou desincorporação de tec-
nologias e ausência de procedimentos operacionais padrão. 

Discussão

O processo de criação dos NATS surgiu com a indução gover-
namental a partir da qual se esperava a criação das áreas nos 
serviços, desenvolvimento da cultura de ATS nos hospitais, 
formação de pessoal qualificado, pleno apoio para estudos 
de ATS para suprir demandas internas e externas à instituição, 
enfim, um processo interligado que criaria um ciclo de ações 
que se retroalimentariam para a aplicação da ATS no setor. Na 
prática, o que se viu foi o estímulo financeiro pontual que não 
foi suficiente para fazer com que o ciclo pudesse se manter.

A falta da cultura de ATS, a qual foi estimulada pela cha-
mada pública de 2009 (MS/Anvisa), foi apontada pelos NATS 
como um dos desafios a serem superados para a evolução 
do tema nos hospitais. Cicchetti et al. (2008) sugeriram que a 
implementação de uma unidade interna de ATS em hospital 
pode ser útil para a difusão da cultura de ATS e da medicina 
baseada em evidências e para criar um contexto organizacio-
nal positivo para o uso dessas ferramentas no apoio à prática 
clínica e à tomada de decisão gerencial. A grande necessida-
de de formação de pessoas em ATS informada por pratica-
mente todos os NATS entrevistados também aponta para a 
falta de cultura de ATS, pois os profissionais da saúde dessas 
instituições, de maneira geral, desconhecem o tema, mesmo 
após anos de esforços empreendidos para sua disseminação. 
Sendo assim, a criação de uma unidade interna de ATS, o 
NATS, não constitui ação suficiente para a difusão da cultura 
de ATS, nem para a real inclusão do núcleo no processo de 
tomada de decisão clínico e gerencial.

Quando o foco de análise está no conhecimento dos pro-
fissionais diretamente ligados aos NATS, verificou-se amplo 
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conhecimento sobre ATS e sua importância para amparar as 
decisões de incorporação e desincorporação. A não aplica-
ção dos processos de ATS, portanto, não parece estar vincu-
lada à falta de conhecimento dos profissionais diretamente 
ligados aos NATS.

Faltam indicadores sobre o trabalho dos NATS e não há 
coleta estruturada de dados sobre o desempenho do pessoal 
envolvido, nem sobre os resultados das atividades dos nú-
cleos – por conseguinte, não há planilhamento, acompanha-
mento e análise. A falta de dados dificulta o desenvolvimento 
do NATS, pois não se justifica a alocação de recursos de qual-
quer natureza na área. Tal situação leva a um paradoxo: sem 
recursos, o NATS não consegue apresentar resultados; sem 
resultados, o NATS não consegue mais recursos. E mais, sem 
recursos, o NATS não consegue desenvolver trabalhos que 
demonstrem às demais áreas do hospital quão importante é 
o papel que ele pode desempenhar na instituição. 

Os dados obtidos durante as entrevistas indicam que há 
fragilidade na influência dos NATS para a tomada de decisão 
em hospitais. Conforme mencionado anteriormente, a maio-
ria das instituições consultadas não realiza avaliação econô-
mica completa, atendo-se apenas a estudos mais simples, 
tais como descrição de tecnologia e recomendação técnico-
-científica. Novaes & Soárez (2016) apontam que caracterís-
ticas similares puderam ser encontradas na Citec (Comissão 
para Incorporação de Tecnologias do Ministério da Saúde), 
de 2008 a 2010, e na Conitec, de 2012 a 2015. Respectivamen-
te nos períodos mencionados, somente 11,6% dos 103 estu-
dos realizados pela Citec foram análises econômicas, e na 
Conitec somente 11,1% das tecnologias recomendadas para 
incorporação apresentaram avaliação econômica completa 
com o cálculo da razão de custo-efetividade incremental. 
Portanto, a realidade das atividades dos NATS atualmente é 
similar àquela descrita a partir de 2008; em cerca de 10 anos 
pouca coisa mudou nas características das avaliações que 
são elaboradas.

O desenvolvimento de indicadores de desempenho para 
as atividades e pessoal dos NATS poderia ser um dos pon-
tos de apoio da Rebrats, ou mesmo da Empresa Brasileira de 
Serviços Hospitalares (Ebserh), aos núcleos. Um conjunto de 
indicadores serviria como ferramenta de orientação para a 
definição de atividades, organização e planejamento pelos 
NATS e fortaleceria o trabalho em rede, estimulando e tornan-
do mais acessível a troca de experiências entre os núcleos.

Dados estruturados sobre os atendimentos do estabe-
lecimento, somados a pessoal capacitado no NATS, criariam 
base para a adequada contextualização de estudos de ATS 
para cada estabelecimento, mitigando variações no contexto 
econômico e social inter-hospitais no Brasil. Assim, corrobo-
ra-se o que foi apontado por Cicchetti et al. (2008): o valor do 
uso de determinada tecnologia médica varia conforme re-
cursos e competências disponíveis em cada organização de 

saúde, e seu valor deve ser julgado de acordo com contextos 
organizacionais específicos, sem detrimento da importância 
de ATS como suporte para a tomada de decisão política em 
nível macro; se a decisão deve ser tomada em nível hospita-
lar, as evidências e dados devem ser coletados e analisados 
no contexto da organização.

A partir das informações coletadas nas entrevistas, as inicia-
tivas da Rebrats e da Ebserh dão apoio aos NATS com treina-
mentos e capacitação de pessoal – e são iniciativas valorizadas 
pelos integrantes dos núcleos. No entanto, as análises de ou-
tras variáveis já descritas aqui mostram que nem a Rebrats 
nem a Ebserh conseguiram efetivar a atuação em rede entre 
os núcleos. Há espaço para o fortalecimento do intercâmbio 
de conhecimento desde a base estrutural dos núcleos até a 
disseminação de resultados de análises econômicas e seu uso 
para amparar as tomadas de decisão nas instituições. 

A concreta estruturação da ATS como etapa fixa no pro-
cesso de tomada de decisão em hospitais parece ser o re-
sultado de diversas iniciativas organizadas. Não basta investir 
recursos financeiros; tampouco são suficientes ações pon-
tuais de capacitação. A contribuição deste estudo baseia-se 
na definição de macroetapas interligadas, determinando-se 
um fluxo, de tal maneira que o resultado de uma delas seja 
subsídio para o início de outra (ou de outras), a fim de ge-
rar um círculo virtuoso de aplicação da ATS em hospitais. As 
macroetapas definem o nível estratégico e devem ser trans-
formadas localmente em ações táticas e operacionais para 
que possam se tornar atividades concretas em cada NATS. A 
Figura 1 ilustra essa contribuição. 

O fluxo de ações idealizadas, conforme a Figura 1, suge-
re que o ciclo deve funcionar da seguinte maneira: a inclu-
são efetiva do NATS como uma das instâncias obrigatórias 
do processo de tomada de decisão sobre incorporação ou 
desincorporação de tecnologias nos hospitais depende de 
núcleos formados por pessoal capacitado e dedicado ao 
NATS. A realização de estudos de ATS no hospital habilita o 
NATS a trabalhar em rede, na qual se pressupõe a troca de 
experiências e estudos. O resultado de todo esse processo 
deve ser mensurado para permitir avaliar o desempenho das 
atividades e tomar medidas corretivas, ou mesmo justificar 
os investimentos na unidade. A partir de investimentos, o nú-
cleo terá condições plenas de estrutura, recursos materiais e 
de pessoal para cumprir seu papel. Um dos papéis esperados 
do NATS é a capacitação dos profissionais do hospital, quer 
sejam da assistência ou da gestão, para que entendam de 
que forma a ATS pode ser aplicada, seus benefícios do ponto 
de vista financeiro, clínico e de qualidade, e até mesmo como 
isso gerará impacto para os pacientes e para a sociedade. As-
sim, com a capacitação, haverá disseminação da cultura de 
ATS, que pode ser entendida como a utilização de evidências 
baseadas em conceitos de ATS e em estudos de economia da 
saúde para auxiliar gestores, clínicos e outros profissionais do 
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hospital a tomarem decisões quanto à inclusão de novas tec-
nologias, à avaliação de tecnologias difundidas e ao seu uso 
racional – o que volta a remeter ao tema do valor da ATS para 
o paciente e para a sociedade. E, por fim, fechando o último 
elo do ciclo, a capacitação de profissionais e a disseminação 
da cultura de ATS farão com que aqueles que se identifiquem 
com o tema sejam convidados a integrar o NATS ou espon-
taneamente o procurem, criando um círculo virtuoso no pro-
cesso de ATS nos hospitais.

Conclusões

A partir do material coletado nas entrevistas e analisado para 
este estudo, pode-se concluir que a ATS não é aplicada no 
processo de tomada de decisão em hospitais, com recursos 
de pessoal e financeiros insuficientes e processos operacio-
nais estabelecidos fracamente ou não estabelecidos.

Os NATS podem auxiliar tanto em questões relacionadas 
à prática clínica quanto em tomadas de decisão gerenciais. 
No entanto, parece não haver alinhamento entre os objetivos 
dos núcleos e o apoio que recebem em nível institucional, 
ou mesmo eventuais apoios externos (governamental ou 
não governamental). Tampouco há padrão bem estabele-

cido para a aplicação da ATS: o tipo de trabalho executado 
atualmente pelos núcleos é bastante variável.

Do ponto de vista organizacional, não há indicadores de 
desempenho padronizados, e muitos núcleos sequer têm 
ferramentas para medir seus resultados (quais e quantos es-
tudos realizam e quais seus impactos para o hospital ou siste-
ma de saúde – quando o estudo é realizado para secretarias 
de saúde ou SUS). Soma-se a isso a pouca cultura em ATS 
nas instituições, o que dificulta o entendimento de que o in-
vestimento no NATS pode amplificar os recursos disponíveis 
para as áreas assistenciais, ampliando o acesso aos serviços 
e melhorando a equidade. Os recursos financeiros aplicados 
no NATS deveriam ser entendidos como investimentos, não 
como custeio, pois deveriam gerar valor à cadeia da saúde.

O sucesso dos NATS para a incorporação e desincorpora-
ção de tecnologias em saúde em hospitais depende de uma 
cadeia de ações estratégicas, conforme apresentado na Figu-
ra 1, e não apenas de estímulos pontuais. 

A sugestão deste estudo é que seja criado um círculo vir-
tuoso propício para o uso de ATS para subsidiar a tomada de 
decisão. A falta de qualquer uma das macroetapas estratégi-
cas apresentadas enfraquece, ou mesmo inviabiliza, a plena 
aplicação da ATS para a tomada de decisões em hospitais.

Figura 1.  Esquema das macroetapas necessárias ao pleno funcionamento do NATS em hospitais.
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A tecnologia nos torna melhores ou 
apenas adia nosso dilema moral? 
O caso dos xenotransplantes

Does technology make us better or only postpone our 
moral dilemma? The case of xenotransplantation

Cláudio Djissey Shikida1, Ari Francisco de Araujo Jr.2

RESUMO
Objetivo: A obtenção do número adequado de órgãos cadavéricos para transplantes é um item 
de política pública importante. Modelos econômicos tradicionais supõem que a solução pode ser 
obtida por incentivos financeiros. Críticos dessa abordagem insistem que o mercado não resolve 
o problema, mas a intervenção estatal sim. Métodos: Este artigo apresenta o modelo do homo 
economicus maturus de Frey (1997), cujo principal mérito é mostrar que ambas as críticas estão 
incorretamente colocadas, pois indivíduos respondem não apenas a incentivos monetários de for-
ma positiva, como demonstram os modelos tradicionais, mas também podem apresentar reações 
psicológicas adversas. Esse modelo é aplicado ao dilema da doação de órgãos com a inclusão do 
fator tecnológico, por meio da substituição de órgãos humanos por órgãos não humanos (xeno-
transplantes). Resultados: O principal resultado do artigo é mostrar como um avanço tecnológico 
pode melhorar o bem-estar sem alterar o dilema moral dos indivíduos. Conclusões: A extensão do 
modelo econômico tradicional permite uma análise com novas possibilidades acerca de mudanças 
tecnológicas e dos dilemas morais que elas podem trazer.

ABSTRACT
Objective: Obtaining the adequate number of cadaveric organs for transplantation is an important 
public policy item. Traditional economic models assume that solution can be obtained by finan-
cial incentives. Critics of this approach insist that the market does not solve the problem, but state 
intervention does. Methods: This article presents Frey’s (1997) homo economicus maturus model, 
whose main merit is to show that both critics are incorrectly because individuals respond not only to 
monetary incentives in a positive way, as traditional models demonstrate, but they can also present 
adverse psychological reactions. This model is applied to the dilemma of organ donation with the 
inclusion of the technological factor, through the replacement of human organs by non-human 
organs (xenotransplantation). Results: The main result of the article is to show how a technological 
advance can improve well-being without changing the moral dilemma of individuals. Conclusions: 
The extension of the traditional economic model allows an analysis with new possibilities about 
technological changes and the moral dilemmas that they can bring.
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Introdução

“In the long run, the organ shortage may be sol-
ved with biotech miracles like transplantable ani-

mal organs genetically tailored to match individual 
human immune systems, or by repairing damaged 

organs using human stem cells. But in the short run, 
monetary incentives will matter.” (Bailey, 2001)

“(…) selling an organ does not necessarily have to 
mean a commodification of the donor’s body which 
leads to a depersonalized view of human beings and 

an offence against their dignity, because the ques-
tion of self-degradation depends on whether the per-

son who sells an organ evaluates his/her action as 
self-degradation or not.” (Guttman & Land, 1999)

O excesso de demanda de órgãos para transplantes é resolvi-
da com incentivos de mercado ou com mais regulamentação 
governamental? E como desenvolvimentos biotecnológicos, 
como a possibilidade de transplantes interespécies (xeno-
transplantes) e/ou a utilização de órgãos artificiais influencia 
a resposta dessa pergunta? Pessoas mudam seu comporta-
mento com o avanço da tecnologia?

Essas são as perguntas que fundamentam este artigo. 
Transplantes de órgãos cadavéricos humanos são um tema, 
na literatura brasileira, ainda distante dos economistas en-
volvidos em políticas públicas, embora a economia acadê-
mica no resto do mundo não tenha deixado de lado um 
tema tão caro à sociedade. Afinal, trata-se, talvez, do mais 
exemplar problema de alocação de recursos escassos com 
implicações éticas e não exclusivamente econômicas para 
uma sociedade.

A quantidade de órgãos cadavéricos alocada numa socie-
dade pode ser feita de duas formas: legal e ilegalmente. No 
primeiro caso, temos ainda dois mecanismos não necessaria-
mente excludentes entre si: o mercado e o governo. Muito 
da literatura teórica tem se dado em direto embate de duas 
vertentes de pensamento (aparentemente) excludentes: pró-
-mercado e antimercado. 

De forma sucinta, no campo da Economia, as duas estão 
representadas, por exemplo, por Hansman (1989), Barnett 
& Kaserman (1995), Barnett II et al. (2001), Blair & Kaserman 
(1991), Cohen (1995), Cohen & Michelsen (1997), Carlstrom & 
Rollow (1997), Byrne & Thompson (2001)1 e Oswald (2001). 
No caso de Cohen (1995), temos a proposta de um mercado 
futuro de órgãos, cuja discussão não é alvo deste artigo, em-
bora bastante importante para qualquer discussão acerca 

1 Para artigos não técnicos sobre o tema, ver, por exemplo, Becker (1997), 
The Economist (1997a, 1997b), Malek (2001) e Tabarrok (2002). Para uma 
exposição em português, ver Shikida & Araujo Jr. (2004).

do uso de incentivos financeiros para se obter maior oferta 
de órgãos2.

Uma outra vertente da Economia que não vê, necessa-
riamente, uma inevitável dualidade entre mercado e regula-
ção governamental é a representada por Frey (1997), Frey & 
Goette (1999) e Frey & Jegen (2000), que se caracteriza pela 
formulação de um modelo que, ao contrário de negar a teo-
ria econômica (comportamental) tradicional, amplia-a com 
evidências empíricas e conceitos oriundos da psicologia. 

Assim, em casos como o da doação de órgãos, os incenti-
vos financeiros poderiam desestimular os incentivos “cívicos” 
e, assim, levar a uma queda na oferta de órgãos doados. De 
forma similar para muitos autores da área médica, o uso do 
mecanismo de preços pode desestimular as doações3. Assim, 
percebe-se que o problema, embora interessante, é moral-
mente polêmico quando a discussão trata da escolha do me-
canismo alocador de órgãos4. 

Objetivos

Neste artigo, dois pontos são destacados. O primeiro diz res-
peito ao fato de que indivíduos podem responder de forma 
positiva ou negativa à adoção de um mercado ou de uma 
intervenção estatal mais rígida na alocação de órgãos. Isso 
será feito por meio de uma breve apresentação do modelo 
originalmente proposto por Frey (1997). 

O segundo ponto é mostrar que a possibilidade de avan-
ços tecnológicos pode resolver o problema da alocação, mas 
os conflitos de decisão acima aludidos permanecem intac-
tos, vale dizer – para efeitos retóricos: avanços tecnológicos 
não nos tornam piores ou melhores. 

Métodos

Assim, a seção seguinte apresenta o modelo citado. Em se-
guida, ele é ampliado com a inclusão do fator tecnológico 

2 Dos artigos listados anteriormente, o de Byrne & Thompson (2001) re-
presenta um contraponto específico ao caso dos incentivos financeiros 
defendidos pelos economistas acima citados. Contudo, o modelo trata 
apenas de um aspecto do problema em questão, qual seja, o de uma 
específica modalidade de incentivo financeiro adotada em Pittsburgh.

3 Para uma discussão dos argumentos de não economistas, veja, por 
exemplo, Fernandez-Montoya (1997), Houssin (1997), Nickerson et al. 
(1998) e Roels et al. (1997). Para uma interessante análise mista de medi-
cina e economia, veja Obermann (1997).

4 Obviamente, neste artigo, sempre se trata da alocação legal. Uma análise do 
mercado ilegal, apesar de interessante e importante, não é alvo deste artigo. 
Várias suspeitas – baseadas apenas em entrevistas e, inclusive, com depoi-
mentos de brasileiros – encontram-se, por exemplo, em Scheper-Hughes 
(1998). Entretanto, a autora parece acreditar que a escassez de órgãos para 
transplantes é uma invenção de “capitalistas” interessados em lucrar com essa 
atividade. Ainda sobre o mercado ilegal, veja, por exemplo, Rothman (1998). 
Para algumas “estimativas” do valor do corpo humano, veja o interessante ar-
tigo sobre as relações entre organizações não lucrativas e empresas privadas 
nos EUA, em Hedges & Gaines (2000), ou a (quase)-ficcional história do leilão 
de órgãos no Ebay, em Prince (1999) apud Territo and Matteson (2012). 
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(engenharia genética, clonagem ou xenotransplantes5, to-
dos aqui chamados, resumidamente, de “xenotransplantes”). 
Finalmente, discutem-se as implicações do modelo, bem 
como suas limitações.

Introdução ao Homo Economicus Maturus 
O modelo de Frey (1997) introduz a ligação da economia 
com a psicologia6 ao chamar a atenção para a questão do 
efeito crowding out sobre a ação dos indivíduos. Frey não foi 
o único a (re)introduzir temas correlatos de psicologia em 
Economia. Akerlof & Dickens (1982) e Caplan (2001, 2003) são 
bons exemplos desse tipo de estratégia na modelagem mi-
croeconômica.

Basicamente, esse modelo considera que existem moti-
vações intrínsecas ao indivíduo que são estimuladas ou não 
(respectivamente: crowding in, crowding out) conforme algum 
tipo de mecanismo de intervenção externa. É importante 
destacar que o tipo de intervenção externa não é represen-
tado apenas pelo sistema de preços (incentivos monetários), 
mas também pela regulação governamental7. 

Obviamente, a adoção de qualquer um desses incentivos, 
por parte do formulador de políticas públicas, é direcionada 
para crowding in – ou seja, ir ao encontro das motivações intrín-
secas dos indivíduos. Efeitos crowding out são indesejados, pois 
desestimulam os agentes, gerando, assim, reações contrárias às 
desejadas pelo formulador de políticas públicas. Como o mo-
delo de Frey trata essa característica em seu modelo?

O autor parte do modelo econômico tradicional – aque-
le no qual um aumento do incentivo monetário/incentivo 
legal (coerção ou comando) gera um aumento no desem-
penho do indivíduo –, alterando-o de modo que a forma 
tomada pelo incentivo possa, ela própria, afetar a decisão 
do indivíduo.

Evidências sobre a relevância empírica de seu modelo 
são resumidas por Frey (1997) e Frey & Jegen (2000) em pro-
blemas de mercado de trabalho (shirking, oferta de trabalho 
voluntária, reciprocidade, team), serviços (doação de sangue, 
norm adherence), bens de uso comum (dever cívico, cuidados 
com o meio ambiente) e problemas de Economia Política 
Constitucional (trust, evasão fiscal, virtudes cívicas).

5 Xenotransplantes são transplantes entre espécies. Apesar de parecerem 
incomuns à primeira vista, xenotransplantes são uma futura possibilida-
de – tal como a clonagem – para resolver o problema de escassez de 
órgãos para transplantes. Roth (2018) chama a atenção para o fato de 
que a tecnologia parece estar próxima de um ponto crítico.

6 Uma ligação, convenhamos, nada recente, tendo-se em vista as origens 
da Ciência Econômica.

7 Na República Popular da China, por exemplo, prisioneiros executados 
são, literalmente, fontes de órgãos na Ásia. Segundo Rothman (1998), 
médicos de vários países da Ásia: “(...) serve as travel agents, directing 
their patients to hospitals in Wuhan, Beijing, and Shanghai (...) Foreigners 
do not have to wait days or weeks for an organ to be made available; 
executions can be timed to meet market needs and the supply is more 
than adequate”. [Rothman, 1998, Sec. 3] 

Nessa agenda de pesquisa específica, existem, segundo 
Frey & Jegen (2000), duas vertentes principais:

a) Motivações alteram preferências – A teoria de 
Frey (1997), na qual este artigo se baseia, permite 
a possibilidade de mudanças nas preferências;

b) Motivações não alteram preferências – Nesta vertente, 
mais fiel à hipótese tradicional de preferências fixas, 
tem-se, e.g., Bénabou & Tirole (2000). O ponto central 
é o de que a mudança nos fatores extrínsecos 
afetam as motivações intrínsecas via sinalização 
sobre as informações que o agente processa.

O modelo de Frey pode ser resumido num sistema de 
agente-principal. Assim, temos:

Agente
B = B(P,E), B

P
 > 0,  B

PP 
 < 0

C = C(P,E), C
P
 > 0, C

PP
 > 0 (1)

L
!
 (P)= Max B − C

B = benefícios (utilidade)
P = quantidade/intensidade de performance 
E = intervenção externa
C = custos

De L
1
 obtém-se a CPO (condição de primeira ordem). To-

mando-se sua diferencial total desta e rearrumando os ter-
mos, tem-se: 

dP * 
dE 

=
B

PE 
– C

PE 
 

B
PP 

– C
PP 

 (1a)

Note que esse é exatamente o resultado encontrado em 
Frey (1997). A existência do crowding out, também chamado 
por Frey de hidden cost of the reward (money), ocorre quando 
se tem B

PE
 < 0, podendo ser reforçada quando C

PE
 = 0, o que 

gera dP * 
dE 

< 0 . 

Se C
PE

 < 0 (efeito disciplinador do comando ou da recom-
pensa monetária) e se B

PE
 = 0, ou seja, se não existir qualquer 

efeito da intervenção externa sobre a performance do indiví-
duo, o obtido é exatamente o tradicionalmente estudado em 
modelos de agente-principal: dP * 

dE 
> 0 . 

Um terceiro caso ocorre quando os dois efeitos estão 
presentes, i.e., B

PE
, C

PE
 < 0. Nesse caso, o sinal de dP * 

dE 
 fica 

indeterminado.

O principal, por sua vez, procura maximizar seu lucro lí-
quido. Seu problema é resumido em (2), a seguir:

Principal
π = π(P), π

p 
> 0, π

pp
< 0

K = K(E), K
E
 > 0, K

EE
 > 0 (2)

L
2
(E) =  Max π = π(P*) – K(E)

p
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onde:
π = lucro
K = custos

De L
2
, tem-se que o principal toma P* como um dado 

e escolhe o nível de E* ótimo. Assim, uma vez que o princi-
pal saiba o efeito de sua intervenção sobre a performance do 
agente, ele escolhe o nível ótimo de intervenção. Resolven-
do-se a última equação de (2) usando (1a), obtém-se a CPO:

–1
B

PE
 – C

PE
 

dE
dK

dP
dπ

dE
dP*

dP
dπ

dE
dK

==  
B

PP
 – C

PP
 (3)

Dados os resultados acima, uma sugestão para a análise 
empírica consiste em verificar a relação P* = P(E), que, para o 
principal, pode ser interpretada como8:

“Intrinsic motivation may (...) be inferred by analyzing 
the behavior of the person or institution (…) 
administering the external intervention. Given the 
marginal cost of intervening, a strong reliance on 
external intervention by a rational actor indicates that 
intrinsic motivation is little or not at all affected. There 
might even exist a Crowding-In Effect of intervening. 
On the other hand, under the same condition, a low 
level of external intervention suggests that rational 
principals know that intrinsic motivation is crowded 
out.” (Frey, 1997, p. 23)

Embora uma pesquisa possa revelar aspectos importan-
tes da decisão individual quanto à doação de órgãos com 
esse modelo, os resultados podem apresentar um viés de-
vido a não consideração de uma variável que, ao longo do 
tempo, tende a ser mais importante: a tecnologia de substi-
tuição de órgãos humanos por órgãos não humanos. 

Assim, na seção seguinte, procura-se analisar se essa va-
riável altera o problema de decisão, ou seja, deseja-se saber 
se a facilidade de uma tecnologia que altere a necessidade 
de órgãos humanos torna os indivíduos mais ou menos pro-
pensos à doação de órgãos.

O Homo Maturus e os xenotransplantes 
“The best argument I know of against a completely free 

market in organs is the rent-seeking problem. (...) there would 
be a substantial incentive to kidnap people in order to dis-

member them, raising the risk of murder and the costs of 
defending against it. (...) One solution would be a market, 

but one with adequate precautions to establish chain of 

8 Um exemplo de análise empírica dessa relação é Shikida et al. (2005). 
Neste artigo, mede-se o efeito da dissuasão moral sobre os atos de crimi-
nosos. Encontram-se evidências de que essa poderia diminuir o grau de 
violência dessas ações. Em outra área de pesquisa, Faria (1999) emprega 
uma versão dinâmica do modelo exposto para analisar problemas de 
Economia Política Constitucional.

title to any organs sold. Another would be a legal regime in 
which organs could be sold by their owner, in advance or at 

time of death, but not resold.” [Friedman, 2000, p. 242-3]

“A breakthrough came last year when researchers working 
separately at Nextran and at Imutran PLC in Cambridge, 

England, each found a similar method to breed pigs that 
produce proteins that regulate human complement. In each 

case, human DNA was inserted into fertilized pig eggs, and the 
resulting swine produce both human and porcine proteins. 

When hearts from these pigs were transplanted into baboons 
and small monkeys, the organs survived far longer than did 

unmodified tissue. So far the longest survival time is 63 days, for 
a monkey treated at Imutran; the median survival time for these 
monkeys is 40 days.” [http://www2.nando.net/nt/nation/ , 1996] 

Cientes do fato de que os xenotransplantes evoluirão no 
longo prazo, enquanto as necessidades sociais de órgãos 
transplantáveis ocorrem no curto prazo, diversos autores, 
conforme visto, têm proposto mecanismos de incentivos ba-
seados no mercado para tentar aumentar o número deles. 

A pergunta inevitável é: qual a influência dos xenotrans-
plantes nas ações de consumidores? Agirão eles conforme os 
desejos dos elaboradores de políticas públicas9 no sentido 
de aumentar o número de vidas humanas “recuperadas”? 
Para responder a essa pergunta, o modelo deste artigo su-
põe que xenotransplantes sejam substitutos da necessidade 
de intervenção externa para a consecução de um resultado 
ótimo nas ações dos indivíduos.

Além disso, é bom esclarecer que a palavra “mercado”, 
aqui, não se dissocia de uma estrutura legal de direitos de 
propriedade privada. Segue-se aqui argumentos como os de 
Cohen (1995) e Hansman (1989) [resumidos na citação de Fried-
man (2000) no início desta seção], sobre um mercado futuro 
de órgãos10, que não propugna a criação de mercados ilegais11. 

Assim, novamente, considere dois indivíduos: o agen-
te e o principal (governo). O agente pode escolher vender 

9 Problemas de ação coletiva são, aqui, ignorados.

10  A melhor referência para entender a proposta de Cohen é Cohen (1995). 
Mas o leitor interessado em um breve resumo pode consultar Chapman 
(2001). Uma proposta interessante é a de Oswald (2001), que propõe um 
sistema de isenções tributárias para os que se comprometessem com 
a doação futura. Obviamente, esse sistema só seria viável se a família 
não pudesse interferir na retirada dos órgãos post-mortem. Além disso, 
qualquer tentativa do indivíduo de burlar o acordo deveria ser legalmen-
te coibida. Caso contrário, alguns poderiam receber isenções fiscais por 
boa parte de sua vida e, ao fim, mudar de ideia, tornando a eficácia da 
proposta totalmente nula.

11 Argumentos contrários à criação de um mercado de órgãos por falta de 
enforcement legal sofrem da confusão entre abstração teórica e realida-
de. É fato que qualquer sistema econômico pode apresentar problemas 
de funcionamento devido a comportamentos que se desviem do que 
estabelece o sistema legal. Isso não invalida as conclusões de um mo-
delo. Pelo contrário, serve como indicador de pontos que podem ser 
desenvolvidos em versões posteriores dele.
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seus órgãos, doá-los ou, ainda, ter seu consenso presumido, 
tal qual na legislação brasileira atual, a partir de 199712. Note 
que a performance de um agente pode se dar, no caso do 
problema em análise, tanto pela venda de um órgão como 
pela confirmação de seu “consenso presumido”, vale dizer, 
incentivos monetários ou de comando. 

O governo – principal – garante direitos de propriedade 
para o funcionamento de um eventual mercado legal de 
órgãos cadavéricos para transplantes e gerencia os investi-
mentos em tecnologia substituidora de órgãos humanos. 
Ele toma como dada a reação do agente ao mecanismo de 
incentivos e, então, escolhe o nível de intervenção ótima (o 
quanto de preço oferecer – no caso de um mercado).

Postulamos a seguinte relação entre a intervenção exter-
na e o desenvolvimento da tecnologia de transplantes:

Tecnologia
E = E(G) E

G
 < 0, onde  (4)

E = quantidade de intervenção externa ao indivíduo
G = tecnologia genética

De (4) temos que avanços da tecnologia genética dimi-
nuem a necessidade de intervenção externa ao indivíduo. 
Argumento similar existe, por exemplo, com relação à maior 
intervenção do governo na área de bem-estar. Para alguns 
autores, o aumento da presença do Estado em atividades de 
bem-estar gera um efeito crowding out sobre ações de “cari-
dade” do setor privado13. 

Note que, nesse modelo, não se especifica a origem da 
geração da tecnologia. Pode-se supor, sem perda de genera-
lidade, que ela seja gerada por firmas privadas. 

Agente
B = B(P, E(G)), B

P
 > 0, B

PP
 < 0

C = C(P, E(G)), C
P
 > 0, C

PP
 > 0 (5)

L
1
(P) =  Max  B – C

B = benefícios (utilidade)
P = quantidade/intensidade de performance 
C = custos

Supõe-se que o agente não tenha qualquer controle so-
bre G14 e, portanto, essa variável deve ser tomada como um 

12 Para breves referências sobre o caso brasileiro, veja Coelho (1997), Corrêa 
(2001) e o website da ABTO, citados na bibliografia.

13 Ver Andreoni & Payne (2001) para evidências empíricas nesse sentido. 
A colunista Virginia Postrel, que experimentou doar um de seus órgãos, 
chamou a atenção para a tendência de alguns profissionais de descon-
fiarem de pessoas que desejam, voluntariamente, doar seus órgãos. Ver 
The Postrel Paradoxes Resurfaces (2006).

14 Nesse modelo o comportamento das empresas geradoras de tecnologia 
não é detalhado, sendo representado apenas pela equação (4).

parâmetro no problema (5). De L
1
 obtém-se a CPO da qual se 

toma a diferencial total, obtendo-se:

(5a)

Note que esse é exatamente o resultado encontrado 
na seção anterior. O principal, analogamente ao encontra-
do anteriormente, resolve o problema (6) a seguir. Para que 
faça sentido a análise de longo prazo, G deve, agora, ser 
uma variável (pode-se pensar em um argumento similar 
ao tradicional curto e longo prazos da teoria da firma tra-
dicional):

Principal
π = π(P), π

p 
> 0, π

pp
< 0

K = K(E(G)), K
E
 > 0, K

EE
 > 0 (6)

L
2
(E) =  Max π = π(P*) – K(E(G))

onde:
π = lucro
K = custos

De L
2
, vê-se que o principal toma P* como um dado e 

escolhe os níveis de E* e G* ótimos. Assim, uma vez que o 
principal saiba o efeito de sua intervenção sobre a perfor-
mance do agente, ele escolhe o nível ótimo de intervenção. 
Resolvendo-se a última equação de (6), obtém-se a CPO:

 (7)

A expressão resultante em (7) nos mostra que, além da 
ambiguidade gerada pelo último termo do lado direito da 
equação visto anteriormente, surge um segundo termo re-
lativo à substituição do incentivo pelo desenvolvimento de 
técnicas genéticas que diminuem a necessidade de órgãos 
humanos. 

Observe que quanto maior o nível de G, menos interven-
ção se necessita. Porém, se as pessoas são motivadas apenas 
pelos incentivos financeiros, os ganhos de bem-estar dimi-
nuem. No caso em que as pessoas são mais “altruístas”, os 
ganhos aumentam. Voltando ao dito de Bailey (2001) – abai-
xo do título da seção introdutória – sobre o curto e o longo 
prazo, e considerando-se que G é fixo no curto prazo, tería-
mos o resultado tradicional dado por: 

 
(8)

Graficamente, como se ilustra o curto prazo? Na figura 
abaixo temos o caso em que o aumento da intervenção ex-
terna desestimula a oferta de órgãos. Quanto maior o efeito 
crowding out, maior o deslocamento para trás da curva de 

dP * 
dE 

=
B

PE 
– C

PE 
 

B
PP 

– C
PP 

 

*

− ?+

==
dG
dE

dE
dK

dP
dπ

dE
dP

dP
dπ

dG
dE

dE
dK   

{
–1

B
PE

 – C
PE

 
B

PP
 – C

PP
 

–1
B

PE
 – C

PE
 

dE
dK

dP
dπ

=  
B

PP
 – C

PP
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oferta15. No longo prazo, contudo, qualquer uma das duas 
curvas de oferta (com e sem intervenção) desloca-se para 
baixo e para a direita, dado o efeito da tecnologia.

Um resumo da relação entre o curto e o longo prazo nes-
se modelo encontra-se no Quadro 1.

Assim, é verdade que no longo prazo a genética diminui-
rá a necessidade de intervenções externas. Contudo, a expli-
cação de como isso ocorre não é tão simples como no trecho 
de Bailey (2001) citado no início deste artigo. 

No caso (tradicional) em que vale o efeito preço – Caso A 
do Quadro 1 –, a engenharia genética atua fazendo com que, 
ao longo do tempo, exista menor necessidade de órgãos 
humanos. Ao final, o problema de alocação de órgãos será 
resolvido progressivamente com menor uso de intervenções 
externas e maior uso de produtos derivados da tecnologia. 

No caso em que o indivíduo se sente desconfortável com 
a intervenção – Caso B do Quadro 1 –, mais órgãos poderão 
ser alocados, mas não por causa da motivação individual, e 
sim, apesar dela, por meio da tecnologia. Nesse caso, a perfor-
mance melhora porque os custos de monitoramento caem.

Resumindo, a introdução da tecnologia mostra que o uso 
de intervenções (recompensas monetárias ou comando), no 
longo prazo, geram ganhos menores para o principal em 
termos de performance, mesmo que os agentes respondam 
positivamente ao mecanismo de preços. Caso reajam negati-
vamente a elas, o custo de sua performance cai com o avanço 
tecnológico, mas a intervenção é gradativamente inócua. 

Observe-se, assim, que o nível de desenvolvimento da en-
genharia genética (de forma geral, não apenas na forma de 
xenotransplantes) gera como resultado uma provável menor 
necessidadade de intervenção externa e, portanto, significa 
também um desestímulo ao mercado de órgãos humanos 
(embora, é bom notar, esse desestímulo seja gerado pela 
prosperidade do mercado para produtos biotecnológicos16).

15 A outra possibilidade é que a curva de oferta se deslocasse para trás a 
partir de um nível de preço positivo, ilustrando o fato de que até um 
certo nível de preços as pessoas não percebem o mecanismo de preços 
como algo “controlador”. Para detalhes, veja Frey (1997), p. 108.

16 É interessante notar que a menor necessidade de intervenção externa 
aparece também nos argumentos pró-mercado, como em Blumstein 
(1989). Entretanto, o modelo apresentado neste artigo mostra que essa 
menor necessidade pode vir de um fator importante no longo prazo: 
a tecnologia. Provavelmente Blumstein e outros não se oporiam a essa 
afirmação, ainda que a relação entre agente e principal exposta no mo-
delo não seja a que o autor postula.

P

Q

d

s’

s

O senso comum diz, em tom pessimista, que a tecnologia 
avança mais do que as relações humanas, em clara alusão a 
algum tipo de padrão moral. O modelo exposto neste artigo, 
de certa forma, ilustra essa tensão frequente em discussões 
mais normativas sobre o tema.

Conclusão

Conforme destaca Caplan (2003), assumir preferências cons-
tantes é uma hipótese bastante razoável se não existem evi-
dências empíricas em contrário. Frey (1997) é uma tentativa 
de modelar situações nas quais essas mudanças ocorrem. 
De forma simples, o autor mostra como se pode ampliar o 
modelo tradicional, incluindo a possibilidade de preferências 
não constantes (as motivações intrínsecas dos indivíduos). 
Obviamente, o passo seguinte é verificar a existência empíri-
ca dessa hipótese. Talvez seja razoável pensar que, em deter-
minados tipos de mercados, esses efeitos sejam mais fortes 
do que em outros. Para proponentes de políticas públicas, 
considerar também essa hipótese é algo bastante razoável. 

Entretanto, seu modelo apresenta um trade-off que se 
limita à uma situação específica na qual não existe tecno-
logia envolvida na produção de intervenções por parte do 
principal. Como ficam as conclusões originais de Frey (1997) 
quando se introduz tecnologia em seu modelo? Neste artigo, 
modelou-se a tecnologia como substituta da necessidade de 
intervenção externa que o principal necessita exercer sobre 
o agente.

Empiricamente, pensa-se nos xenotransplantes como 
exemplo desse modelo. Sua importância, no caso específi-
co da doação de órgãos, tem aumentado rapidamente. Por 
volta de 2002, o periódico escocês The Scotsman noticiava a 
criação de porcos clonados com o uso de DNA humano. Em 
2007, divulgou-se a criação de uma ovelha “quimera”, cujos 
órgãos seriam parcialmente humanos. A pesquisa teria como 
objetivo explícito auxiliar na solução de problemas de trans-
plantes de órgãos17. Entre outros, essa inovação permitiria 
produzir órgãos de suínos que poderiam ser testados em 
seres humanos em menos de cinco anos.

Essa possibilidade, conforme visto, não altera o dilema de 
curto prazo do indivíduo, e os resultados do uso de incentivos 
para fins de aumentos na oferta de órgãos para transplantes 
continuam sendo ambíguos. Uma possível proposição nor-
mativa desse modelo é a de que seria mais interessante rea-
locar parte dos recursos monetários da regulamentação da 
doação para o setor biotecnológico.

O próximo passo teórico consiste em ampliar e detalhar a 
estrutura de mercado subjacente ao problema. Já o desafio 
empírico é o de mensurar a resposta das pessoas aos incenti-
vos de um hipotético mercado para órgãos.

17  Ver Calhoun (2007).
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Quadro 1. Curto e longo prazo

Fator comum ao curto e longo prazos

Caso A:
B

PE
 – C

PE
 

 
B

PP
 – C

PP
 

> 0

Caso B:
B

PE
 – C

PE
 

 
B

PP
 – C

PP
 

< 0

 

dE 
dG 

< 0
– desenvolvimento 

da tecnologia genética diminui o 
nível da intervenção necessária.

No curto prazo, a intervenção aumenta o 
número de doações. Em conjunto com o 
efeito tecnológico (longo prazo) no qual há 
o desenvolvimento genético que substitui 
órgãos humanos, verifica-se queda na 
performance dos agentes, diminuindo o ganho 
do principal com a performance dos agentes.

No curto prazo, a intervenção diminui o 
número de doações, mas, no longo prazo, 
o desenvolvimento genético substitui os 
órgãos humanos. Em outras palavras, há 
menor necessidade de intervenções externas 
para aumentar o número de transplantes. 
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RESUMO
Objetivo: Calcular os custos adicionais da pessoa com deficiência física e investigar o seu impacto 
na renda familiar. Métodos: Seguindo a Classificação Internacional de Funcionalidade, identifica-
ram-se quatro perfis de deficiência com graus diferentes de severidade quanto à mobilidade dos 
membros inferiores e superiores. Foi construída uma matriz de necessidades para estimar os custos 
adicionais, seguindo o Método de Padrão Orçamentário, a partir de grupos focais. Dados foram 
coletados em 2013. Utilizou-se o salário mínimo nacional de 2015 (R$ 816,52) para estimar os custos. 
Resultados: Os custos adicionais variaram de 2 a 14 vezes o salário mínimo nacional. O perfil de 
menor custo adicional foi o 2, seguido do 1, 3 e 4. O perfil 4 foi o de maior custo adicional devido 
à grande incapacidade das pessoas. Há exigência de alta intensidade de assistência pessoal e de 
oferta de equipamentos. Na assistência pessoal, calculou-se o trabalho dos cuidadores dividindo-o 
por um período de 2, 4, 8 e 24 horas, para São Paulo, Rio de Janeiro, Santa Catarina, Paraná e Brasil. 
Os custos com assistência pessoal são relevantes no total dos custos e variam conforme a região. 
Conclusões: Demonstrou-se que há um custo adicional para as pessoas com deficiência física em 
todos os perfis. Há risco de empobrecimento porque esses custos absorvem a renda dessas pessoas 
e de sua família, a qual não pode gastar em outros serviços. A renda pode ser, assim, insuficiente 
para as necessidades primordiais, ficando clara a necessidade de políticas públicas para prover ser-
viços necessários ou benefícios financeiros.

ABSTRACT
Objective: To calculate the additional costs of living for people with physical disabilities and to 
investigate their impact on family income. Methods: We identified four profiles of deficiency with 
different grades of severity, according to the International Classification of Functioning, Disability and 
Health. They were related to the extent of mobility of upper and lower limbs. Additional costs were 
evaluated through focal groups following the Budgetary Pattern Method. We also set up a matrix to 
express the additional costs. Data were collected in 2013. The national minimum wage from 2015 
(R$ 816,52) was considered to estimate the proportional costs. Results: Additional costs fluctuated 
between 2 to 14 times the national minimum wage. The profile with the minor additional cost was 
2, succeeded by 1, 3 and 4. Profile 4 showed the highest additional cost since people with physical 
disabilities need huge intensity of personal assistance and equipment supply. In personal assistance, 
we calculated the work of caregivers by sharing it into 2, 4, 8 and 24 hours/day. Costs with personal 
assistance diversify amongst São Paulo, Rio de Janeiro, Santa Catarina, Paraná and Brazil due to distinct 
minimum wage. Conclusions: This research showed the presence of an additional cost for people 

ARTIGO ORIGINAL
ORIGINAL ARTICLE

Recebido em: 13/12/2018. Aprovado para publicação em: 28/03/2019
1. Professora do Curso de Medicina, Departamento de Ciências Naturais, Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, Vitória da 
Conquista, BA, Brasil.
2. Doutoranda do Departamento de Medicina Preventiva, Universidade de São Paulo, São Paulo, SP, Brasil.
3. Professora aposentada da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Rio de Janeiro, RJ, Brasil. Ex-secretária nacional de 
Promoção dos Direitos da Pessoa com Deficiência/Secretaria de Direitos Humanos, PR, Brasil.
4. Professora e coordenadora do Curso de Gestão Estratégica em Sustentabilidade da Fundação Instituto de Administração, 
pesquisadora da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas, São Paulo, SP, Brasil.
5. Professor sênior do Departamento de Economia, Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade, Universidade de São 
Paulo, São Paulo, SP, Brasil.
Instituição onde o trabalho foi executado: Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (FIPE).
Informações sobre auxílios: Financiamento da Secretaria dos Direitos da Pessoa com Deficiência do Governo do Estado de São 
Paulo.
Congressos onde o estudo foi apresentado: 54th ERSA Congress, 26 a 29 de agosto de 2014, em São Petersburgo, Rússia.
Autor correspondente: Paula Yuri Sugishita Kanikadan. Colegiado de Medicina. Estrada Bem Querer, Candeias, Vitória da Con-
quista, BA, Brasil. CEP: 3293-3391. Telefone: (77) 3425-9352. E-mail: pybrazil@gmail.com

Palavras-chave:
pessoa com deficiência física, 
necessidades, custos

Keywords:
people with physical 
disabilities, needs, costs

DOI: 10.21115/JBES.v11.n1.p26-33



27

Custos adicionais da pessoa com deficiência física – São Paulo e Brasil
Additional costs of living for people with physical disabilities – São Paulo and Brazil

J Bras Econ Saúde 2019;11(1):26-33

with physical disabilities in all profiles. There is a risk of impoverishment with sacrifice in family’s 
income since they cannot waste in other domestic services. Thus, it is clear that there is a strong need 
of public policies to underpin these families with more health services or financial benefit.

Introdução

A Organização Mundial da Saúde (OMS) conceitua a deficiên-
cia como uma incapacidade inerente à natureza humana, 
ressaltando que quase todas as pessoas apresentarão, tem-
porária ou permanentemente, incapacidades em algum mo-
mento de suas vidas, e aqueles que sobrevivem à terceira ida-
de vivenciarão um aumento nas dificuldades de execução das 
atividades do dia a dia (OMS, 2011). Com efeito, pessoas com 
deficiência (PcD) enfrentam situações de desigualdade social 
e econômica, sujeitas a desvantagens na renda, na inserção 
no mercado de trabalho e na sua cidadania de forma geral. 
Um estudo da OMS aponta que famílias com PcD gastam re-
lativamente mais com serviços de saúde do que famílias sem 
PcD (OMS, 2011, p. 10).

De fato, as PcD possuem necessidades diferentes, com in-
tensidades variáveis, acometidas diferentemente nos diversos 
ciclos de vida. As necessidades das pessoas com deficiência 
física (PcDF) que impactam o custo são a assistência pessoal e 
os serviços de profissionais especializados na área de deficiên-
cia e de tecnologia assistiva. A intensidade das necessidades 
varia conforme o grau da deficiência e o ciclo de vida.

A mudança de conceituação de deficiência é de extrema 
importância ao deslocar o foco que, ao invés de ser a limita-
ção de cada pessoa, passa a ser resultante das possibilidades 
de acesso dessa pessoa aos bens e aos serviços que a socie-
dade disponibiliza a todos.

O arcabouço teórico da Classificação Internacional de Fun-
cionalidade (CIF), que representa um marco conceitual em 
matéria de deficiência, descreve os impedimentos corporais e 
a avaliação das barreiras sociais e de participação social, sendo 
a pessoa com deficiência não simplesmente um corpo com 
tais impedimentos, mas uma pessoa com impedimentos vi-
vendo em um ambiente com barreiras. Essa abordagem está 
em consonância com o paradigma da deficiência como um 
prejuízo funcional resultante da interação complexa entre a 
estrutura e o funcionamento do corpo do indivíduo com defi-
ciência e o ambiente em que ele está inserido, com limitação 
de atividade e restrição de participação da vida em sociedade.

Os custos de vida da PcDF têm sido considerados como 
um grande impedimento do acesso dessas pessoas ao coti-
diano em sociedade, as quais possuem extrema dificuldade 
de adquirir tecnologias em saúde para ter uma qualidade de 
vida coerente com sua deficiência (Portugal et al., 2010; Smith 
et al., 2004).

A importância dos custos reforça-se quando se obser-
vam os dados mundiais de PcD. O relatório mundial sobre 
deficiência da OMS estima que 15,3% da população mundial, 

aproximadamente 975 milhões de pessoas (dados de 20111), 
possuem algum tipo de deficiência, seja ela grave ou mode-
rada (2011). No Brasil, segundo a metodologia do Censo do 
ano de 20002 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
(IBGE), que abrangeu graus diferentes de limitação funcional, 
o resultado foi de 24,5 milhões de pessoas ou 14,5% do total 
dos brasileiros ), ao passo que no Censo 2010 o IBGE computou 
45,6 milhões de pessoas ou 23,9% da população. Recentemen-
te, o IBGE (2018) realizou uma releitura dos dados de PcD no 
Censo Demográfico 2010 à luz das recomendações do Grupo 
de Washington, e o resultado foi um quantitativo de 12.748.663 
pessoas, ou 6,7% do total da população registrado pelo Censo 
Demográfico 20103.

Este artigo, portanto, pretende analisar o impacto do valor 
do salário mínimo no custo adicional para as PcDF, consideran-
do os diferentes salários vigentes no país e em alguns estados 
(São Paulo, Rio de Janeiro, Santa Catarina e Paraná). O presente 
estudo baseou-se no levantamento das necessidades adicio-
nais e nos custos econômicos associados à deficiência física 
pela perspectiva das próprias PcDF e de suas famílias.

O texto está organizado em cinco partes: na primeira, fe-
z-se sucinta introdução sobre o estado da arte da deficiência 
física; na sequência, descreve-se o percurso metodológico do 
estudo, considerando as metodologias atualmente reconheci-
das na estimativa dos custos adicionais da deficiência física; nas 
terceira e quarta partes, respectivamente, expõem-se os prin-
cipais resultados e discutem-se as evidências encontradas à 
luz dos mais relevantes marcos teóricos; por fim, a última parte 
tece algumas conclusões que podem auxiliar novas perspecti-
vas no campo dos estudos da deficiência física.  

Métodos

Utilizou-se a abordagem de padrão orçamentário, que possui 
como pressuposto o foco nas necessidades e nas informações 
que são obtidas por meio de técnicas de pesquisa qualitativa.  
O método consiste em levantar tudo o que é consumido em 
termos de bens e de serviços por uma pessoa com determina-
do perfil de deficiência e, a partir deste, calcular os custos. Para 

1 Disponível em: http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/70670/
WHO_NMH_VIP_11.01_eng.pdf;jsessionid=0DD12A9DEB3DC08E1B46F-
53C62052899?sequence=1. Acesso em: 24 out. 2018.

2 Disponível em: https://ww2.ibge.gov.br/home/presidencia/noticias/
20122002censo.shtm. Acesso em 25 de abril de 2019.

3 Disponível em: ftp://ftp.ibge.gov.br/Censos/Censo_Demografico_2010/
metodologia/notas_tecnicas/nota_tecnica_2018_01_censo2010.pdf. 
Acesso em 24/10/2018.
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isso, foram utilizados os grupos focais (focus groups), os quais 
reuniram indivíduos com necessidades semelhantes.

O estudo britânico mais conhecido a adotar essa metodo-
logia é Smith et al. (2004). Denominado Disabled people’s cost of 
living – more than you would think, são analisados cinco perfis, 
sendo três para deficiências físicas (necessidades altas a mé-
dias, médias e baixas e intermitente) e dois para deficiências 
sensoriais (visual e auditiva). A mesma divisão é utilizada pelo 
DRC (Disability Resource Center) da Nova Zelândia em seu estu-
do sobre o custo da deficiência publicado em 2010. O estudo 
de Smith et al. (2004) teve como objetivo investigar as neces-
sidades e os custos financeiros associados à deficiência pela 
perspectiva das próprias PcD.

Outro estudo que pode ser encaixado nessa metodolo-
gia é o de Portugal et al. (2010), que destaca a elaboração dos 
perfis de deficiência com base na Clasificación Internacional de 
Deficiencias, Discapacidades y Minusvalías. Nele, há o cruzamen-
to de informações em dois eixos: (1) funções e estruturas do 
corpo e (2) atividades e participação. Com base nesses dois 
eixos, tem-se uma avaliação do custo da deficiência para cada 
tipo de perfil. Ao todo, os autores propõem dez perfis. Embora 
a divisão de grupos seja distinta da feita nos dois estudos su-
pracitados, o trabalho também se desenvolve com base em 
três rodadas de grupos focais para cada perfil de interesse. Em 
adição e de forma complementar, há outras fontes de infor-
mações como entrevistas e grupos focais com especialistas, 
além de informações obtidas com membros de instituições 
especializadas.

Nesse sentido, a metodologia Padrão Orçamentário tem 
sido considerada a mais adequada para estimar os custos adi-
cionais das PcD, sendo a mais utilizada por estudos recentes.

Com essa abordagem, determinaram-se as variáveis cru-
ciais que influenciam os custos adicionais: o tipo de deficiên-
cia, o grau da deficiência, o ciclo de vida, o tipo de domicílio, as 
condições socioeconômicas e o nível de renda.

Para a definição dos tipos e graus de deficiência, seguimos 
o arcabouço da CIF para o levantamento das necessidades. A 
escolha implicou na articulação entre as dimensões referentes 
à estrutura do corpo afetada e os fatores ambientais. Essa in-
teração dá origem a diferentes condições de funcionalidade 
que, por sua vez, determinam o grau de deficiência e suas res-
pectivas necessidades associadas.

No campo da deficiência física, há uma complexidade mui-
to maior de fatores envolvidos, tanto em termos de questões 
ligadas à saúde quanto daquelas ligadas às próprias estrutu-
ras do corpo diretamente afetadas e à multiplicidade de suas 
funções. Foi preciso aprofundar o conhecimento sobre a defi-
ciência e levantar outros estudos e pesquisas para a definição 
dos perfis. Entre os estudos e pesquisas, decidiu-se utilizar a 
estrutura definida pelo grupo de Washington como base da 
composição dos perfis para a apuração de necessidades. O 
Grupo de Washington sobre Estatísticas em Deficiência foi 

formado como resultado de um Seminário Internacional das 
Nações Unidas que ocorreu em Nova York, em junho de 2001.

Essa reunião resultou no reconhecimento de que um esfor-
ço estatístico e metodológico era necessário, em nível interna-
cional para facilitar a comparação de dados sobre deficiência 
em diferentes países.

O processo de coleta de informações escolhido foi uma 
sequência de grupos focais. Na primeira rodada (grupo – “ta-
refa”), foi realizado um levantamento preliminar das necessida-
des pertinentes a cada perfil, seguida de outra rodada para a 
checagem e ajuste fino dessa lista de necessidades. Após essa 
etapa, montou-se a matriz de necessidades para a precificação.

A partir das necessidades levantadas pela pesquisa, os pre-
ços foram obtidos por coleta de campo e, no caso dos serviços, 
obtidos na base de dados da Pesquisa Nacional por Amostra 
de Domicílios (PNAD/2011) e da Pesquisa de Orçamentos Fa-
miliares (POF 2008/2009) para obter os preços de serviços e 
produtos, ambas do IBGE. São pesquisas com informações 
disponíveis em bancos de dados de “surveys”, realizadas perio-
dicamente, que têm como objetivo colher informações deta-
lhadas sobre as condições de vida e gastos da população, com 
base em amostras representativas.

As estimativas apuradas referem-se à população do estado 
de São Paulo e foram computadas em base mensal. Os valo-
res foram convertidos pela taxa de câmbio dólar Paridade de 
Poder de Compra [Purchase Power Parity – PPP conversion fac-
tor private consumption (LCU per international $), Banco Mundial 
(US$ 1.00 = R$ 1,8494), dado de 2015].

Os valores do salário mínimo utilizados para estimar os 
custos da assistência pessoal são apresentados no quadro 1, 
a seguir.

Quadro 1. Valores do salário mínimo por região em dólar PPP (2015)

Localidade Piso regional

Brasil $ 399,68

São Paulo $ 443,38

Santa Catarina $ 449,79

Rio de Janeiro $ 468,80

Paraná $ 521,64

Custos para a deficiência física: a definição 
dos perfis de deficiência física

Os perfis da deficiência física foram definidos usando graus de 
incapacidade funcional nos domínios mobilidade (eixo princi-
pal) e capacidade manipulativa dos membros superiores (eixo 
complementar). A combinação entre as quatro gradações das 
duas dimensões adotadas gerou 16 possibilidades (conforme 
figura 1). Essas 16 combinações abarcam todos os casos pos-
síveis de comprometimento funcional nas duas dimensões 
escolhidas.
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As necessidades das PcDF que acarretam custos econô-
micos diretos podem ser divididas entre assistência pessoal, 
serviços especializados, tecnologia assistiva e material de con-
sumo. A figura 2 apresenta a matriz de necessidades de forma 
esquemática.

As grandes áreas de necessidades da matriz foram cate-
gorizadas por Atividades da Vida Diária – AVD (alimentar-se, 
vestir-se, higiene pessoal etc.), Atividades da Vida Prática – AVP 
(arrumar, cozinhar etc.), Comunicação (ler, escrever, digitar, te-
lefonar), Mobilidade (deslocamento para trabalhar, lazer, esco-
la) e Manutenção Funcional e Saúde (esta foi identificada pelos 
grupos de Deficiência Física).

Em cada uma dessas áreas, criou-se uma subdivisão a fim 
de suprir as necessidades das PcDF, que precisam de serviços 
de assistência pessoal, serviços especializados e tecnologia 
assistiva.

Na assistência pessoal, a PcDF precisa de um cuidador. 
Esse indivíduo seria um membro da família ou contratado, 
uma pessoa que auxilia a PcDF a realizar as atividades diárias, a 
acompanha em eventos externos, entre outras atividades.

Serviços Especializados foram definidos como o trabalho 
de profissionais de saúde e de educação que estão envolvidos 
no processo de reabilitação, aprendizagem e saúde, e manu-
tenção funcional e saúde.

Tecnologia Assistiva foi compreendida como as adapta-
ções no domicílio, como reformas e adequações domésticas, 
além da necessidade de equipamentos para autonomia e de 
material de consumo, produtos para higiene, saúde, entre ou-
tros, a fim de que haja garantia de acessibilidade às PcDF.

Resultados

Os resultados, representados na Tabela 1, apresentam os cus-
tos totais mensais por perfil e ciclo de vida em relação ao sa-
lário mínimo, considerando o piso regional do estado de São 
Paulo (R$ 905,79 – dezembro de 2015).

Figura 2. Matriz de necessidades.

Assistência
pessoal

Serviços
especializados

Tecnologia
assistiva

Atividades 
da

vida diária

Cuidador
Família ou
contratado

Profissionais especializados
da área de deficiência,

saúde e educação

Adaptação do
domicílio

Equipamentos

Atividades 
da

vida prática
Comunicação Mobilidade

Manutenção
funcional e 

saúde

Perfil 1 DA/DB: Caracteriza-se pelo grau de incapacidade 
da dimensão de mobilidade (não conseguem de modo 
algum caminhar ou subir degraus), com variações no 
comprometimento da dimensão da manipulação com os 
membros superiores (de nenhuma a alguma dificuldade 
para vestir-se e tomar banho).

Perfil 2 AD/BD: Caracteriza-se pelo grau de incapacidade 
com os membros superiores (não conseguem de modo 
algum realizar as atividades do autocuidado, como tomar 
banho ou se vestir), com variações no grau de mobilidade 
(de nenhuma a alguma dificuldade para caminhar ou subir 
degraus).

Perfil 3 CC/CB/BC: Caracteriza-se por uma junção de 
incapacidades nas duas dimensões: mobilidade (alguma 
ou grande dificuldade para caminhar e subir degraus) e 
capacidades manipulativas (alguma ou grande dificuldade 
para vestir-se ou tomar banho).

Perfil 4 DD/DC/CD: Caracteriza-se por uma junção de 
grandes incapacidades nas duas dimensões: grande 
dificuldade ou não conseguem de modo algum caminhar 
ou subir degraus; grande dificuldade ou não conseguem 
de modo algum tomar banho ou se vestir.

Figura 1. Perfis de deficiência física.

Mobilidade

MOBILIDADE 
Tem dificuldade permanente de caminhar ou 
subir degraus? 
A - Não, nenhuma dificuldade. 
B - Sim, alguma dificuldade. 
C - Sim, grande dificuldade.
D - Sim, não consegue de modo algum.

CAPACIDADE MANIPULATIVA DOS MEMBROS SUPERIORES
Tem dificuldade permanente de vestir-se ou 
tomar banho? 
A - Não, nenhuma dificuldade. 
B - Sim, alguma dificuldade. 
C - Sim, grande dificuldade.
D - Sim, não consegue de modo algum. 
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Tabela 1.  Custos totais mensais em relação ao salário mínimo (em R$ 2015)

Perfil 
Ciclo de Vida

Perfil 1 
DA,DB:  

CT*

Perfil 1  
DA,DB:  
CT/SM†

Perfil 2 
AD,BD:  

CT*

Perfil 2  
AD,BD:  
CT/SM†

Perfil 3  
CC,CB, BC:  

CT*

Perfil 3  
CC,CB,BC:  

CT/SM†

Perfil 4  
DD, CD,DC:  

CT*

Perfil 4  
DD, CD,DC: 

CT/SM†

Infância/adolescência 3260,58 3,6 1960,96 2,17 4025,9 4,44 12127,77 13,39

Jovem 3042,96 3,4 1743,23 1,92 3807,97 4,2 11903,56 13,14

Adulto 3054,65 3,4 1754,79 1,94 3819,28 4,22 11907,99 13,15

Idoso 3160,47 3,5 1859,62 2,05 3921,84 4,33 9101,76 10,05

* CT: custo total.
† CT/SM: custo total sobre salário mínimo.

Nota-se que o perfil 1 DA, DB, definido como o grau de in-
capacidade com os membros inferiores e alguma dificuldade 
com os membros superiores, apresenta, para todos os ciclos 
de vida, custos totais semelhantes e, consequentemente, cus-
tos totais em relação ao salário mínimo também similares. Para 
a infância e adolescência, observa-se a razão CT/SM = 3,60, um 
pouco maior que na fase do idoso (CT/SM = 3,50), ao passo 
que nos ciclos de vida jovem e adulto essa razão é praticamen-
te igual (3,40).

É interessante observar que o perfil 2 AD, BD, caracteriza-
do pelo grau de incapacidade com os membros superiores e 
alguma restrição na mobilidade dos membros inferiores, apre-
senta menor proporção CT/SM (2,17; 1,92; 1,94; 2,05, respectiva-
mente, infância e adolescência; jovem; adulto; idoso) quando 
comparado com o perfil 1, em todos os ciclos de vida.

Conforme aumenta o grau de incapacidade da PcDF, cresce 
também a relação CT/SM. Com efeito, ao se analisar a relação 
CT/SM do perfil 3 CC, CB, BC, caracterizado como uma junção 
de incapacidades nas dimensões mobilidade e manipulativas, 
observa-se que essa razão praticamente se duplica nos quatro 
ciclos de vida (4,44; 4,20; 4,22; 4,33, respectivamente, infância e 
adolescência; jovem; adulto; idoso), se a confrontarmos com os 
valores obtidos para o perfil 2.

O perfil 4 DD, CD, DC, cuja PcDF demonstra grau de in-
capacidade bastante elevado nas duas dimensões, mostra a 
proporção CT/SM acima de 13 para os três primeiros ciclos de 
vida e de 10,05 para a fase do idoso. Os quatro ciclos de vida 
nesse perfil demonstram custos adicionais exacerbados e altos 
quando se comparam aos perfis 1, 2 e 3.

Nessas condições, os quatro perfis de deficiência física de-
monstraram a necessidade de a PcDF de enfrentar custos adi-
cionais em relação ao salário mínimo para viver em condições 
orçamentárias semelhantes às de uma pessoa sem deficiência 
física, nas três grandes áreas expressas na matriz de necessida-
des: serviços especializados, tecnologia assistiva e assistência 
pessoal.

Entre essas três áreas, os custos com assistência pessoal, 
para os quatro ciclos de vida, foram os que mais se destaca-
ram como impedimento à PcDF de possuir qualidade de vida 

compatível com sua deficiência, uma vez que em todos os 
perfis de deficiência física a necessidade da assistência pessoal 
demonstrou-se muito mais intensa quando comparada não 
somente aos outros tipos de deficiência (visual, auditiva, inte-
lectual), como também às próprias necessidades da PcDF de 
mais serviços especializados e de novas tecnologias assistivas.

A intensidade de trabalho do cuidador varia conforme 
o perfil da PcDF. Por esse motivo, foram consideradas a se-
guintes gradações: intensidade leve (2 horas por dia), mode-
rada (4 horas por dia), intensa (8 horas por dia) e integral (24 
horas por dia).

Com essas informações, calcularam-se os custos de assis-
tência pessoal por perfil de deficiência não apenas para o esta-
do de São Paulo, como também para outros estados  do Brasil: 
Rio de Janeiro, Santa Catarina e Paraná, além do Brasil.

A Tabela 2 mostra os custos de assistência pessoal por per-
fil de deficiência física nessas regiões do Brasil, expressos em 
dólar. O salário considerado para o cálculo foi o piso salarial do 
Brasil e para os estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Santa Ca-
tarina e Paraná. O custo é o salário ponderado pela intensidade 
da necessidade.

Observa-se que há pequenas diferenças entre os quatro 
estados, nos quatro perfis de deficiência física, quando se 
compara com o Brasil. Isso se justifica porque os pisos salariais 
de São Paulo (US$ 443,38), Santa Catarina (US$ 449,79) e Rio de 
Janeiro (US$ 468,80) são muito próximos, tendo o Paraná um 
piso um pouco maior (US$ 521,64) e o Brasil uma média de piso 
salarial inferior (US$ 399,68) em relação aos demais estados.

Entretanto, quando se comparam os quatro perfis de defi-
ciência física em todos os estados e no Brasil, nota-se uma dife-
rença significativa nos custos adicionais de assistência pessoal, 
especialmente no grupo 4 DD, CD, DC, no qual existe grande 
limitação física nos membros superiores e inferiores da PcDF, 
o que requer um cuidador 24 horas por dia a um custo médio 
no Brasil de US$ 1.089,35. Considerando que o piso salarial do 
Brasil é de US$ 399,68, a PcDF necessitaria de 2,73 vezes o salá-
rio mínimo só para cobrir os custos de assistência pessoal. Esse 
valor repete-se para São Paulo, Santa Catarina, Rio de Janeiro 
e Paraná.
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Tabela 2.  Custos de assistência pessoal por perfil e região em dólar PPP (2015)

Perfil
Grupo 1  
DA, DB

Grupo 2  
AD, BD

Grupo 3  
CC, CB,BC

Grupo 4  
DD, CD,DC

Necessidades de assistência pessoal 4 horas/dia 2 horas/dia 8 horas/dia 24 horas/dia

Brasil $ 181,56 $ 90,78 $ 363,12 $ 1.089,35

São Paulo $ 201,41 $ 100,70 $ 402,82 $ 1.208,45

Santa Catarina $ 204,33 $ 102,16 $ 408,65 $ 1.225,96

Rio de Janeiro $ 212,96 $ 106,48 $ 425,92 $ 1.277,77

Paraná $ 236,96 $ 118,48 $ 473,92 $ 1.421,76

Já o perfil 3 CC, CB, BC mostra valores de custo de um cui-
dador contratado durante 8 horas em um dia muito próximos 
dos valores máximos de piso salarial, por região: US$ 363,12 
para o Brasil é o custo de um profissional ou familiar que cuida 
de uma PcDF; o salário mínimo é de US$ 399,68. Isso também 
é observado nas demais regiões do Brasil.

Finalmente, para o perfil 1 de deficiência física, nota-se que 
um cuidador custa um pouco menos que a metade do va-
lor do salário mínimo (Brasil: US$ 181,56; salário mínimo: US$ 
399,68), enquanto, para o perfil 2, contratar um cuidador sig-
nifica que ele custará aproximadamente ¼ do salário mínimo 
de cada região (Brasil: US$ 90,78; salário mínimo: US$ 399,68).

Discussão

As PcDF demonstraram a necessidade de três grandes ele-
mentos fundamentais, conforme expresso na matriz de neces-
sidades: 1. serviços especializados, 2. tecnologia assistiva e 3. 
assistência pessoal.

Quanto aos serviços especializados, esses são importantes 
no processo de reabilitação e de manutenção funcional nas 
áreas de saúde, educação e terapias de reabilitação, a fim de 
que haja também manutenção física da PcDF. Por isso, os cus-
tos variam para as diferentes fases de vida da PcDF. Os custos, 
nessa fase, são diluídos ao longo da vida, sendo contínuos para 
a manutenção funcional. Os custos com tecnologia assistiva 
também variam conforme o ciclo de vida, considerando que 
a PcDF necessita de equipamentos e de determinadas adap-
tações no domicílio que variam ao longo da vida. Ademais, 
podem ocorrer mudanças no perfil de deficiência conforme a 
PcDF caminha para anos mais avançados de vida.

O destaque deu-se na necessidade de assistência pessoal, 
de forma que se observou,  nos quatro perfis de deficiência 
física, que a necessidade da assistência pessoal é determinante 
e fundamental, pois, por mais habilidades que as PcDF tenham 
adquirido durante o processo de reabilitação, ou dos benefí-
cios que os equipamentos e a adaptação domiciliar possam 
lhes fornecer, elas terão sempre as restrições físicas que as im-
possibilitam de realizar algumas atividades.

De fato, no perfil 2 AD, BD, em que as habilidades para exe-
cutar as atividades da vida diária são muito restritas, há sempre 

a necessidade do auxílio de outras pessoas para sua realização. 
No caso do perfil 4 DD, DC, CD, a assistência pessoal é impres-
cindível para a realização de praticamente todas as atividades 
da vida diária, prática e mobilidade.

Os resultados da pesquisa demonstraram que há um custo 
adicional para as PcD em todos os perfis estudados. Há risco 
de empobrecimento, porque esses custos absorvem a renda 
da PcD e de sua família; fica muito claro que, em casos extre-
mos, como o do perfil 4 da deficiência física, o custo pode ul-
trapassar em várias vezes (14) a renda total das famílias. Mesmo 
para as famílias com rendimento total maior, superior a 10 SM, 
o custo pode absorver mais do que 100% da sua renda. Esse 
é um sacrifício da renda, porque a família não pode gastar em 
outros bens e serviços e tem que reduzir seu padrão de vida. A 
renda disponível pode ser, assim, insuficiente para satisfazer as 
necessidades dessas famílias. Fica claro que existe a necessida-
de de políticas públicas para dar suporte a essas famílias, pro-
vendo os serviços e equipamentos necessários ou por meio de 
benefícios financeiros.

Além dos custos adicionais de assistência pessoal, deve-se 
considerar outras dimensões às quais está exposta a PcDF, 
como o papel social do cuidador, especialmente se ele for um 
membro da família, consoante estudos de Trigueiro et al. (2011) 
e Madureira (2002), os quais reportaram as difíceis condições 
mentais e operacionais de familiares que cuidam da PcDF: há 
ausência de orientações e preparo emocional para que esses 
cuidadores possam lidar com as complicações da PcDF, que 
perpassam o cunho econômico, ocasionando grave estresse 
físico e emocional no cuidador, e, consequentemente, tais des-
gastes impactam diretamente no cuidado à PcDF.   

Apesar de a Política Nacional de Saúde da PcD publicada 
em 2002 possuir como algumas de suas diretrizes a promoção 
da qualidade de vida, a atenção integral à saúde, a melhoria dos 
mecanismos de informação, a capacitação de recursos huma-
nos e a organização dos serviços, dos quais o papel do cuida-
dor seria fundamental dentro de todas essas diretrizes, nota-se 
muito pouco cuidado com a importante função do cuidador. 
Observa-se, de modo geral, que os serviços de saúde ainda 
traduzem a PcDF como aquela que só necessita de tecnolo-
gias relacionadas aos equipamentos fornecidos pelo Sistema 
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Único de Saúde (SUS) e à reabilitação. Cruz (2012) vai adiante 
e argumenta que a PcDF, muitas vezes, acaba não adquirindo 
determinado equipamento no serviço público de saúde por 
desconhecimento ou receio no uso da própria tecnologia.

Se esse parece ser o cenário atual pelo qual passa a PcDF, 
salvo engano, pouco ou quase nada se trabalha com relação 
à necessidade de atenção especial aos cuidadores. Embora te-
nha sido criada a Rede de Cuidados à Pessoa com Deficiência 
(Brasil, 2012), ampliando o acesso e qualificando o atendimen-
to às PcD no SUS, e também ampliando a integração e a arti-
culação dos serviços de reabilitação na Atenção Básica, este 
estudo demonstrou que mais ações, em todos os âmbitos, po-
dem ser pensadas para auxiliar na assistência pessoal da PcDF.

Por fim, o ciclo de vida é um fator que influencia as ne-
cessidades das PcDF. Entretanto, foi possível observar que as 
necessidades são as mesmas para os ciclos de vida jovem, 
adulto e idoso, embora o envelhecimento acentue as neces-
sidades, levando à mudança de perfil de funcionalidade da 
PcDF, intensificando as dificuldades de mobilidade e/ou das 
capacidades manipulativas. Por exemplo, pessoas usuárias de 
muletas, com grande dificuldade de caminhar e subir degraus 
e nenhuma dificuldade em tomar banho ou vestir-se, à medi-
da que envelhecem, têm maior desgaste físico, ficando mais 
vulneráveis aos acidentes e, consequentemente, perdendo a 
mobilidade; assim, mudam de perfil, muitas vezes se tornando 
pessoas usuárias de cadeira de rodas e, assim, não conseguem 
de modo algum caminhar ou subir degraus. Dessa forma, as 
suas necessidades também serão de outro perfil. 

Conclusões

As diferenças regionais têm impacto significativo no custo adi-
cional de vida das PcDF, porque elas dependem da assistência 
pessoal, serviço provido por um cuidador contratado ou da 
família, e não há políticas públicas ou serviços de apoio para 
atender a essa necessidade fundamental dessa modalidade de 
deficiência.  

Os serviços especializados podem ser financiados ou pro-
vidos pelo setor público: as PcDF que não dispõem de recur-
sos são atendidas pelo SUS e/ou pelas entidades filantrópicas, 
com os riscos inerentes de filas e atrasos no atendimento, e as 
dificuldades no deslocamento por conta da distância, o que 
compromete a sua qualidade de vida e, consequentemente, 
sua independência e autonomia. Quando se tem à disposição 
serviços de saúde, transporte e educação, há melhora na inde-
pendência e na autonomia das PcDF.

Entretanto, a assistência pessoal é necessária sempre e 
deve ser provida por um cuidador, membro da família ou con-
tratado, e representa um custo significativo para a PcDF e sua 
família, sendo necessário refletir em políticas públicas efetivas 
para apoiar de alguma forma essa necessidade.

Em suma, a necessidade de arcar com os custos adicionais 
computados nessa pesquisa representa uma barreira à partici-

pação na sociedade da PcDF, primeiro porque ela não possui 
renda suficiente para arcar com todas as despesas necessárias 
para viver com um mínimo de qualidade de vida e, em segun-
do lugar, porque ela fica limitada ao espaço físico e social ao 
qual consegue chegar.
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O impacto económico da prevenção de  
quedas em idosos: uma análise custo- 
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Economic impact of falls prevention in the elderly: a cost-utility 
analysis of Integrated Continuing Care Teams intervention 
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RESUMO
Objetivo: Estimar o impacto económico da intervenção das Equipas de Cuidados Continuados 
Integrados (ECCI) na comunidade no domínio da prevenção de quedas em idosos. Métodos: Ava-
liação económica custo-utilidade à intervenção das Equipas de Cuidados Continuados Integrados 
na prevenção de quedas em idosos. Resultado: A intervenção das ECCI na prevenção de quedas 
em idosos proporcionou ganhos em saúde estimados em 4,46 QALYs e uma poupança de custos 
aproximados a 16.952,46 €. Conclusão: A intervenção das ECCI é custo-efetiva, pelo que se reco-
menda o seu benchmarking a outras instituições de saúde.

ABSTRACT
Objective: Estimate the economic impact of Integrated Continuing Care Teams (ECCI) intervention 
in the community in the field of prevention of falls in the elderly. Methods: Cost-utility analysis 
to the intervention of Integrated Continuing Care Teams in the prevention of falls in the elderly.  
Result: ECCI intervention in the prevention of falls in the elderly provided an estimated health gains 
of 4.46 QALYs and a cost saving of approximately € 16,952.46. Conclusion: The ECCI intervention is 
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Introdução

As quedas constituem um problema importante na vida dos 
idosos e, embora, na maioria das vezes, esse seja um inciden-
te evitável, a incidência anual de quedas na comunidade é 
aproximadamente de 37% (Moniz-Pereira et al., 2012; Silva, 
2013). Observou-se ainda que 14,4% das quedas em idosos 
resultavam numa fratura com necessidade de hospitalização. 
Há, no entanto, em âmbito nacional, publicações que relatam 
valores numa ordem de grandeza muito superior, nomeada-
mente, em 21,8% e em 23,9% (Moniz-Pereira et al., 2012; Pal-
ma, 2012; Silva, 2013). Em contraste, o contexto internacional 
regista um valor significativamente inferior, correspondente 
aos 5% (Rubenstein, 2006).

As fraturas e, em particular, o consumo de serviços de 
saúde que é inerente ao tratamento contribuem para um 
incremento substancial da despesa e uma subsequente 
sobrecarga nos sistemas de saúde. A título de exemplo, a 
União Europeia reportou que, dos 37 mil milhões de euros 
gastos em 2010 com osteoporose, aproximadamente, 66% 
resultavam do tratamento de fraturas (Hernlund et al., 2013). 
No entanto, em 90% dos casos, elas tiveram origem numa 
queda (Marks et al., 2003; Organização Mundial de Saúde 
(OMS) apud Hernlund et al., 2013). Em Portugal, a situação é 
provavelmente mais grave, em resultado da elevada incidên-
cia comunitária de fraturas entre os idosos diante do quadro 
internacional. A despesa, exclusivamente, com fraturas da ex-
tremidade proximal do fémur alcançou 216 milhões de euros, 
ficando uma parte significativa dela assegurada pelo próprio 
utente (Marques et al., 2015). 

Apesar da elevada ordem de grandeza dos custos ineren-
tes às fraturas, estas representam apenas uma parte da glo-
balidade dos custos com as quedas. Alguns estudos estimam 
que as despesas com as quedas são o equivalente a 0,85 e o 
1,5% do orçamento da saúde (Heinrich et al., 2010). Além de 
constituírem uma despesa evitável, estas repercutem negati-
vamente noutras dimensões, como em nível da qualidade de 
vida relacionada com a saúde dos idosos. A título de exem-
plo, um estudo num grupo de mulheres idosas evidenciou 
que as quedas foram responsáveis por uma perda anual de 
30 QALYs e, aproximadamente, 62 QALYs em resultado das 
fraturas (Iglesias et al., 2009).

O impacto negativo das quedas não é transversal à popu-
lação idosa, na medida em que se verificam minorias de risco 
que absorvem a maioria dos custos e da perda de QALYs. No 
entanto, há diversos programas e tecnologias da saúde que 
são custo-efetivos na prevenção, sobretudo em grupos de 
risco que constituem as minorias identificadas. Os programas 
foram adaptados aos fatores de risco que as caracterizam e, 
no entanto, demonstraram resultados económicos distintos 
(Church et al., 2012; Sach et al., 2012; Farag et al., 2015). A lite-
ratura é insuficiente para caracterizar os resultados económi-

cos dos programas nesse âmbito em Portugal, e doravante  
será necessário aprofundar o estudo económico deles. 

Objetivos

Estimar, por meio de uma análise custo-utilidade, o impacto 
económico da prevenção de quedas em idosos executada 
por Equipas de Cuidados Continuados Integrados (ECCI) da 
Unidade Local de Saúde de Matosinhos (ULS Matosinhos).

Métodos

A amostra nº 1 resultou da análise retrospetiva dos processos 
de cuidados eletrónicos, dos doentes internados em ECCI, e 
integra os utentes que cumpriram os seguintes critérios de 
inclusão: I) estavam internados em ECCI da ULS Matosinhos 
com admissão posterior a 1º de janeiro e alta clínica anterior 
a 31 de dezembro de 2016; II) apresentação do diagnóstico 
de enfermagem de risco de queda no processo de cuidados 
eletrónicos (PCE); III) idade igual e/ou superior a 65 de anos. 
Como critérios de exclusão: I) apresentar défice de informa-
ção relativa às intervenções de enfermagem documentadas, 
nomeadamente, data de início e de termo delas e, ainda, 
quanto à frequência da execução delas. É constituída por 
223 utentes, com média de idade de 79,50 ± 7,60 anos, dos 
quais 63,68% são do género feminino. Os idosos que se be-
neficiaram da intervenção da ECCI na prevenção de quedas 
foram os doentes que apresentavam o diagnóstico de risco 
de queda.

Os dados da amostra nº 2 foram recolhidos no período 
de 1º de outubro a 27 de novembro de 2017 em utentes do 
Agrupamento de Centros de Saúde da ULS de Matosinhos. 
Estes últimos receberam entrevistas no contexto domiciliário 
e/ou nas unidades de saúde. Em cada uma delas, foram iden-
tificados: a idade e o género, os antecedentes de quedas ca-
racterizados por lesão, resultantes das quedas em categorias 
e, em caso de fratura, também pela localização anatómica, 
bem como os serviços de saúde a que recorreram. Em al-
guns casos, na ótica dos enfermeiros, foram entrevistados os 
cuidadores informais, sempre que, do ponto de vista clínico, 
estes fossem o cuidador de referência e o doente se encon-
trasse impossibilitado de responder. O estudo foi autorizado 
pela comissão de ética da ULS Matosinhos e foram incluídos 
os utentes que forneceram o consentimento informado, livre 
e esclarecido. A amostra contém 677 indivíduos com média 
de idade aproximada a 74,45 ± 6,74 anos, e 54,21% são do 
género feminino.

Modelo de análise
As lesões por quedas foram classificadas de acordo com a 
proposta da National Database of Nursing Quality Indicators 
(NDNQI®) – fall injury level (Garrard et al., 2014). Essa classifi-
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cação em categorias qualitativas reúne, em cada uma de-
las, condições clínicas heterogéneas, sendo espectável um 
impacto em saúde, tanto como um potencial consumo de 
serviços de saúde, relativamente semelhante entre as diver-
sas condições clínicas da mesma categoria. Assim, os custos 
evitáveis e os QALYs perdidos estimados neste trabalho de in-
vestigação são calculados em sensibilidade a cada categoria 
predefinida. A análise económica foi processada com o uso 
da técnica da árvore de decisão (Silver Decision®) e os dados 
foram analisados com recurso do Microsoft Office Excel. 

Hipótese do estudo
H1: O impacto económico da intervenção das ECCI na pre-
venção de quedas em idosos proporciona ganhos em saúde 
e poupança de custos.

Apresentação e discussão dos resultados

Prevenção de quedas em ECCI
As ECCI são uma estrutura que presta cuidados domiciliários 
na comunidade com enfoque nas necessidades em saúde 
associadas à dependência funcional dos doentes. Estas úl-
timas integram enfermeiros, médicos e assistentes sociais, 
bem como outros profissionais, desde que se considere ne-
cessário (Ministério da Saúde, 2006).

Nas ECCI, os enfermeiros efetuam, sempre que justificá-
vel da perspetiva clínica, o diagnóstico de risco de queda e 
implementam um plano de intervenção com o intuito de 
diminuir esse mesmo risco. As terapêuticas de enfermagem 
que se encontram integradas no processo de cuidados cons-
tituem a intervenção das ECCI na prevenção de quedas e são, 
na sua grande maioria, do domínio educacional. Constatou-
-se que, em alguns casos, os ganhos em saúde na prevenção 
das quedas foram secundários a intervenções que não deti-
nham como objetivo primário a sua prevenção, acontecendo, 
sobretudo, com as atividades de reabilitação. Essas interven-
ções não fazem parte da ação das ECCI na prevenção de que-
das consideradas na avaliação económica, porque o objetivo 
da sua prescrição é diferente, isto é, elas foram prescritas pe-
los profissionais com um objetivo primário distinto, como, 
por exemplo, a promoção da melhoria da capacidade fun-
cional em detrimento da prevenção, tendo a diminuição da 
probabilidade de queda constituído uma consequência se-
cundária. No entanto, na maioria dos idosos, as intervenções 
de reabilitação haviam resultado de uma condição clínica 
recente na época, como, por exemplo, a artoplastia da anca. 
Esse tipo de condição aumenta o risco de queda e, compara-
tivamente aos restantes idosos residentes na comunidade de 
Matosinhos que não integram a ECCI, apresentariam um nível 
de risco que se esperaria ser superior. Por outras palavras, as 
terapêuticas de reabilitação induzem um ganho em saúde 
diretamente proporcional ao risco incremental de queda 

induzida pela nova condição clínica. Logo, inferiu-se que os 
ganhos em saúde adicionais na prevenção das quedas foram 
provocados, sobretudo, por terapêuticas dirigidas primaria-
mente à prevenção. A intervenção das ECCI na prevenção de 
quedas integrava atividades que se estendiam da identifica-
ção e modificação de fatores de risco de queda no domicílio 
à educação do prestador de cuidados na prevenção da que-
da aquando dos cuidados informais e, ainda, a adequação de 
estratégias complementares do autocuidado.

Efetividade da prevenção de quedas em ECCI
No processo de avaliação dos resultados clínicos e económi-
cos, é um imperativo dissociar a definição de eficácia e efeti-
vidade. O resultado do segundo é intensamente influenciado 
pelo primeiro. A eficácia é, por definição, a capacidade das 
ciências e tecnologias da saúde em promoverem melhorias 
no estado de saúde (Pereira, 2009). A dimensão da eficácia, na 
presente análise, não é explorada, somente a efetividade re-
ferente à prevenção de quedas. Esta última é a diferença en-
tre o resultado alcançado e o resultado prévio à intervenção. 
No entanto, importa referir que a possibilidade de obtermos 
melhorias adicionais no resultado económico do programa 
depende das terapêuticas e, sobretudo, da sua eficácia.

Aquando da estimação da efetividade do programa, o 
histórico dos registos clínicos demonstrou-se incipiente em 
proporcionar dados sobre a taxa de quedas e/ou de incidên-
cia anual de quedas dos idosos em contexto de ECCI, prévio 
à implementação de intervenções de prevenção, impulsio-
nando o desenvolvimento de uma metodologia centrada na 
incidência anual de quedas em idosos. O método aplicado 
apresentou igualmente suporte no pressuposto de que os 
idosos residentes na comunidade de Matosinhos, integrados 
na ECCI ou não, estavam expostos à mesma variabilidade de 
fatores de risco de queda. As diferenças na incidência anual 
de quedas, entre os idosos residentes no concelho de Mato-
sinhos (29,55%) e os que se encontravam integrados em ECCI 
(12,56%), conjeturaram-se ganhos em saúde que derivaram 
da prevenção. Recorde-se que, sem a intervenção, os segun-
dos teriam um valor de incidência próximo ou superior aos 
primeiros, algo que não se verifica. Da metodologia adotada, 
obteve-se um valor de efetividade associado à prevenção de 
quedas de 57,50%; realça-se, contudo, que a metodologia 
não está isenta de viés. Na medida em que o número abso-
luto de quedas é significativamente superior ao número de 
idosos com quedas, a título de exemplo, no presente estudo, 
45,50% dos idosos apresentaram “duas ou mais quedas”. Con-
clui-se que a metodologia adotada envolve uma subestima-
ção da taxa de efetividade  global do programa. 

Custo da prevenção de quedas em ECCI
As necessidades em saúde no domínio da prevenção da 
queda não são um motivo de referenciação para ECCI, uma 
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vez que, em nenhum dos casos sobre a qual se procedeu 
a análise retrospetiva dos processos clínicos eletrónicos 
(PCE), tal se verificou. Em oposição, acrescenta-se que a 
prevenção de quedas foi, na totalidade dos casos, prestada 
em regime de complementaridade com os demais serviços 
de saúde. À consideração do anterior referido, a metodolo-
gia desenvolvida no custeio adotou o pressuposto de que 
o custo seria igual ao tempo adicional necessário na exe-
cução dele. 

Observamos que a frequência das visitas domiciliárias 
sobre a qual são efetuadas intervenções na prevenção das 
quedas (α

VD
), o tempo adicional gasto em cada visita (Ь

VD
) e 

o custo do valor-minuto do profissional de saúde (c
p
) consti-

tuem conjuntamente os determinantes do custo total médio 
da prevenção de quedas no utente em ECCI (CT

p
).

No caso do primeiro determinante, os dados resultam da 
análise documental retrospetiva; no caso do segundo, a cons-
tituição de um painel de consenso garantiu a determinação 
do tempo adicional gasto em cada visita. Adotou-se o valor 
máximo licitado como tempo adicional gasto na prevenção 
por visita domiciliária. Os profissionais que participaram no 
painel de consenso foram os enfermeiros interlocutores da 
ECCI e os coordenadores da Unidade de Cuidados na Comu-
nidade (UCC); na moderação do painel, esteve presente um 
profissional de enfermagem doutorado na exploração de 
custos em ECCI. Quanto ao custo do valor-minuto, teve por 
base o salário mensal de um enfermeiro num setor público, 
1.201 € numa base de 160 horas mensais, sendo estimado 
um valor-minuto de 12,5 cêntimos. A equação que orienta a 
determinação dos custos para cada idoso da amostra encon-
tra-se representada em abaixo. 

CTp = α
VD 

× Ь
VD 

× c
p

Equação 1. Custo total médio da prevenção de quedas por 
idoso.

Uma vez estimado o custo da prevenção por utente, cal-
culou-se uma média aritmética dos mesmos, definindo-se 
um valor médio de 5,49 €, e este constituiu o custo-padrão 
da execução da prevenção de quedas em ECCI na ULS Ma-
tosinhos. 

Importa mencionar que o tempo adicional utilizado em 
cada visita domiciliar foi considerado constante, contudo, de 
acordo com a opinião expressa dos profissionais, ele tende a 
diminuir com o aumento de visitas domiciliárias previamente 
realizadas. Por outro lado, o modelo equacional não repre-
senta fielmente a realidade, uma vez que parte significativa 
das intervenções educacionais é efetuada em simultâneo 
com demais procedimentos técnicos, nomeadamente, do 
domínio da reabilitação ou até do tratamento de feridas. 
Conclui-se que reside uma tendência para a sobrestimação 
do custo total médio da prevenção por utente.

QALYs perdidos
Um trabalho de investigação conduzido originalmente com 
a utilização da amostra n° 2 permitiu estimar os valores de 
desutilidade afecto aos diferentes desfechos clínicos trau-
máticos das quedas. Os valores estimados foram crescentes 
com a gravidade clínica da lesão, como seria espectável, sen-
do eles respetivos ao último ano, prévio à colheita de dados. 
Dessa forma, as desutilidades refletiram a deterioração da 
qualidade de vida relacionada com a saúde em resultado das 
lesões por quedas. Numa outra perspetiva, a desutilidade es-
timada foi interpretada como sendo a diferença da utilidade 
do estado de saúde do idoso entre o momento prévio à que-
da e um ano após o incidente, uma vez que o valor estimado 
reflete a diferença no valor da utilidade do estado de saúde 
de um idoso sem quedas e um com uma qualquer das outras 
lesões por quedas (Venâncio & Filipe, 2019). Do pressuposto 
do anterior referido, estima-se que o valor de QALYs perdidos 
em sensibilidade a cada lesão era diretamente proporcional 
ao valor de desutilidade estimada (vide Quadro 1).

Quadro 1. QALYs perdidos em sensibilidade a categoria da lesão

Categoria Desutilidade/QALY

Sem lesão ≈ 0.030

Lesão minor ≈ 0.112

Lesão moderada ≈ 0.165

Lesão major ≈ 0.254

Custos evitáveis por lesões traumáticas 
resultantes de queda
Os custos evitáveis associados ao impacto global das que-
das derivaram do consumo dos serviços de saúde inerentes 
aos desfechos clínicos traumáticos delas. Nesses encontram-
-se implícitos custos diretos e indiretos; nos primeiros, com 
o consumo de serviços de saúde no tratamento das lesões 
traumáticas. E, no segundo, associado, sobretudo, a ausência 
na atividade profissional (absentismo) e/ou em outras ativi-
dades que, embora não remuneradas, também apresentam 
custos implícitos associados. O segmento populacional em 
estudo é idoso, e parte significativa estava formalmente re-
formada da atividade profissional e, dado que não foi devida-
mente projetada uma metodologia que determinasse a glo-
balidade dos custos indiretos, estes não foram considerados.

Assim, definiu-se que as quedas sem lesão, lesão minor 
e moderada apresentavam um custo evitável afecto a dois 
determinantes, o comportamento de procura da unidade de 
saúde e o próprio custo de utilização dessa mesma unidade. 
A equação abaixo projetada ilustra esquematicamente o mé-
todo de estimação de custos desse tipo de lesão. Recorde-se 
que está apenas inerente nesse método a estimação dos cus-
tos diretos de forma subestimada.
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CTι = (Psu × Csu) + (Pcs ×Ccs) + (Pουτra × Cουτra)

Equação 2. Custo total por tipo de lesão.
Os valores referentes a cada unidade de saúde foram es-

timados na base na Portaria nº 207/2017 (Ministério da Saúde, 
2017). O custo da utilização do serviço de urgência (SU) cor-
responde ao valor que o Serviço Nacional de Saúde (SNS) fi-
nancia a cada episódio de urgência, 85,91 €. Nas unidades de 
cuidados de saúde primários (CSP), foi integrando o custo da 
consulta de enfermagem (CE) e médica (CM), sendo os custos 
estimados em 31 € para a CM e 15 € para a CE; uma vez que 
se consideravam necessários no mínimo dois momentos de 
tratamento, optou-se pela duplicação do custo da CE. Assim, 
obteve-se um custo total para utilização dos centros de saúde 
de 61 €. Para o caso dos idosos que recorreram a outras uni-
dades de saúde em vez das mencionadas. E considerando, 
a grande potencialidade de recorrerem a unidade de saúde 
do setor privado, optou-se por atribuir um custo semelhante 
ao de recorrência ao atendimento permanente (AP) de um 
hospital privado. Uma vez que o preçário do grupo José de 
Mello Saúde se encontrava público, utilizamos esse como re-
ferência, alcançando-se um valor de 150 €, que corresponde 
ao custo de utilização do AP para particulares. Recorde que 
os valores aplicados no que refere às probabilidades de pro-
cura de dada unidade de saúde em sensibilidade à lesão são 
obtidos da amostra nº 2. O Quadro 2 exibe as probabilidades 
de procura dos serviços de saúde em sensibilidade ao tipo de 
lesão por queda e, por fim, o respetivo custo evitável. 

Um estudo português estimou os custos diretos médicos 
e não médicos e indiretos associados a fratura da extremida-
de proximal do fémur (FEPF), num espectro temporal de dois 
anos (Marques et al., 2015). Esse é o equivalente ao estado 
de saúde designado anca/coxa. A atualização do valor dos 
custos publicados diante da taxa de inflação dos serviços de 
saúde possibilitou a estimação do custo evitável do estado 
de saúde mencionado (Pordata, 2018). Contudo, a literatura 
nacional é incipiente quanto aos custos das restantes fraturas. 

Aplicação de uma análise comparativa entre o resultado 
da publicação portuguesa citada e o relatório australiano de 
Watts et al. (2013) permitiu a estimação da variação percen-
tual dos custos entre a FEPF de ambas as regiões (Watts et al., 
2013; Marques et al., 2015). Em Portugal, essa lesão representa-
va um custo equivalente a 52% do caso australiano. Contudo, 
recorde-se que as diferenças que se observavam em nada 
se associavam com a composição dos serviços de saúde. O 
valor dos serviços de saúde era mais elevado na Austrália em 
comparação com a região portuguesa. A estimação da va-
riação percentual assegurou a determinação dos custos dos 
restantes estados de saúde (vide Quadro 3).

As comparações monetárias foram efetuadas só após o 
ajustamento do dólar à moeda europeia, o euro, aplicando a 
taxa de câmbio do ano 2017. Na época a taxa de câmbio anual 
de EUR-AUD foi a de 1.473225 e de AUD-EUR, de 0,806491.

Quadro 2. Resumos dos custos evitáveis das lesões não major

CS Não 
recorre* Outra. SU Custo

Lesão 
minorr

16,48% 61,54% 3,30% 18,68% 31,05€

Lesão 
moderada

25,64% 28,21% 5,13% 41,03% 127,84€

Sem lesão 3,85% 84,62% 0,00% 11,54% 12,26€

*O utente não recorreu aos cuidados de saúde.

Quadro 3. Custos evitáveis da lesão major (elaboração própria)

Austrália Portugal

Anca/coxa 25.696,00 € 13.613,54 €

Mão/punho 4.910,87 € 2.601,74 €

Coluna vertebral 6.160,01 € 3.263,53 €

Outros 7.997,47 € 4.237,00 €

Nos custos evitáveis respeitantes a lesão major resultante 
de queda, adotou-se uma metodologia de custeio diferente. 
Primeiro, por não se ter observado variabilidade no compor-
tamento de procura das unidades de saúde, uma vez que a 
totalidade dos idosos recorreu ao serviço de urgência. Em se-
gundo, de acordo com a literatura científica, também a loca-
lização anatómica da lesão major, caracterizada pela fratura, 
apresentou uma influência significativa nos custos evitáveis, 
emergindo como determinante dos custos. A opção meto-
dológica visou à estimação dos custos do estado de saúde 
que integravam a lesão major com base em dados reporta-
dos da evidência científica.

Avaliação económica 
A avaliação económica decorreu com aplicação da técnica da 
árvore de decisão. A metodologia citada permitiu antever a 
rede de efeitos adversos (estados de saúde) resultantes das 
quedas e sincronizar em cada um o respetivo valor da proba-
bilidade de transição, os custos evitáveis e os QALYs perdidos 
anteriormente estimados. Recorde-se que os valores probabi-
lísticos do modelo foram determinados em sensibilidade aos 
resultados do estudo efetuado na ULS Matosinhos, encontran-
do-se eles evidenciados no diagrama da árvore de decisão. O 
rollback do diagrama proporcionou os resultados económicos 
da prevenção. Esses últimos foram mensurados em ganhos 
em saúde e poupança de custos adquirida. No caso do primei-
ro, e considerando a particularidade da análise selecionada, a 
unidade de medida foi o QALY. O diagrama refletiu o impacto 
da intervenção da ECCI na prevenção de quedas em idosos 
diante decisão de não intervir (vide Figura 1).  
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Figura 1. Diagrama da árvore de decisão (Silver Decision®).
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Assim, a execução da prevenção, em cada idoso com 
risco de queda, proporcionou um ganho em saúde estima-
do em 0,020 QALYs e uma poupança de custos de 76,02 €, 
demonstrando que a intervenção das ECCI na prevenção de 
quedas em utentes com risco foi dominante diante da deci-
são de não intervir (vide Quadro 4).

resultantes no RCUI não originaram conclusões diferentes 
das anteriores. Ressalve-se que os ganhos em saúde tan-
to quanto a poupança de custos foram variáveis de acordo 
com o comportamento deduzível do quadro teórico. Assim, 
enfatizou-se que, da intervenção das ECCI na prevenção das 
quedas em idosos com risco, é aconselhável de um ponto de 
vista económico.

Em Portugal, estudos de análise económica aplicados 
à prevenção de quedas na comunidade. A residual investi-
gação económica desse domínio de cuidados orientou a 
comparação com os resultados de etiologia internacional. A 
opção em causa limitou indiscutivelmente a pertinência da 
comparação. 

Numa apreciação global, os resultados económicos no 
contexto em análise foram comparativamente melhores, 
uma vez que, além dos ganhos em saúde, obtivemos sempre 
uma poupança de custo associada, o que nem sempre se ve-
rificou noutros países. A principal razão está implicitamente 
ligada a efetividade, ao custo da prevenção, as terapêuticas e 
as características da população em que foi aplicado (Church 
et al., 2012; Sach et al., 2012; Farag et al., 2015).

Conclusão 

Em 2016, os idosos com risco de queda que integraram a 
ECCI beneficiaram-se de intervenções de prevenção de que-
das que proporcionaram ganhos em saúde na ordem dos 
4,46 QALYs e uma poupança de custos de 16.952,46 €.

Conclui-se que a intervenção das ECCI na prevenção 
de quedas é custo-efetiva, pelo que se recomenda o seu  
benchmarking a outras instituições de saúde.

Quadro 4. Resultado da análise económica

Custos 
Perdidos

Custo 
Incremental

QALYs 
Perdidos

QALYs 
Incremental

Sem 
programa

141,77 € n/a 0,034 n/a

Com 
programa

65,75 € -76,02 € 0,014 0,02

A incerteza associada aos resultados económicos acima 
enunciados exigiu, em parte, a concretização de uma análise 
de sensibilidade univariada sobre os principais inputs. Sele-
cionaram-se aqueles que apresentavam um risco de viés em 
resultado da metodologia de estimação utilizada, mas tam-
bém pelo impacto que potencialmente desenvolveriam no 
rácio custo-utilidade incremental (RCUI). Atendendo ao an-
teriormente mencionado, selecionou-se o custo e a taxa de 
efetividade da prevenção de quedas, bem como o custo dos 
diferentes tipos de lesão major e, ainda, os QALYs perdidos 
afectos a cada categoria de lesão por queda, como principais 
inputs a integrar a análise de sensibilidade (vide Figura 2).

Assim e de acordo com a interpretação do gráfico (Figu-
ra 2), constatou-se que, independentemente da polarização 
percentual induzida sobre os inputs do modelo, as variações 

Figura 2. Gráfico da análise de sensibilidade univariada.
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Limitações do estudo 

As condicionantes metodológicas e os pressupostos assumi-
dos inferem um risco de viés no resultado final. Embora não 
possamos quantificar o efeito individual e/ou coletivo desses 
fatores, podemos, em alguns casos, antecipar o impacto di-
cotómico de subestimação e/ou sobrestimação.

A metodologia aplicada na determinação da efetividade 
e do custeio do programa, bem como o de estimação dos 
custos evitáveis dos estados de saúde que não integram a 
lesão major, originam uma subestimação dos resultados eco-
nómicos.

A ausência do medo de cair e, ainda, das taxas de mor-
talidade inerente às fraturas não constam como outputs da 
intervenção das ECCI na prevenção de quedas, apesar de o 
serem. Essas condicionantes provocam uma significativa su-
bestimação dos ganhos em saúde. Recorde-se que a morte 
precoce por queda é responsável pela perda potencial de 
anos de vida saudáveis, e enfatiza-se que de, acordo com a 
literatura científica, a perda de QALYs pelo medo de cair em 
indivíduos é também significativamente superior aos perdi-
dos por uma fratura. 

Os restantes fatores, nomeadamente, o uso de dados de 
amostras independentes, a metodologia de custeio da lesão 
major e a utilização de uma efetividade global para a pre-
venção e, não em sensibilidade aos desfechos clínicos das 
quedas, provocam viés no resultado, mas o impacto é clara-
mente desconhecido.

Referências bibliográficas 

Church J, Goodall S, Norman R, Haas M. The cost-effectiveness of falls 
prevention interventions for older community-dwelling Australians. 
Aust N Z J Public Health. 2012;36(3):241-8.

Farag I, Howard K, Ferreira ML, Sherrington C. Economic modelling 
of a public health programme for fall prevention. Age Ageing. 
2015;44(3):409-14.

Garrard L, Boyle DK, Simon M, Dunton N, Gajewski B. Reliability and Validity 
of the NDNQI® Injury Falls Measure. 2014. Available at: https://doi.
org/10.1177/0193945914542851. Accessed on: 11/04/2018.

Heinrich S, Rapp K, Rissmann U, Becker C, König HH. Cost of falls in old age: a 
systematic review. Osteoporos Int. 2010;21(6):891-902.

Hernlund E, Svedbom A, Ivergård M, Compston J, Cooper C, Stenmark J, 
et al. Osteoporosis in the European Union: medical management, 
epidemiology and economic burden. A report prepared in collaboration 
with the International Osteoporosis Foundation (IOF) and the European 
Federation of Pharmaceutical Industry Associations (EFPIA). Arch 
Osteoporos. 2013;8:136.

Iglesias CP, Manca A, Torgerson DJ. The health-related quality of life and cost 
implications of falls in elderly women. Osteoporos Int. 2009;20(6):869-78.

Marks R, Allegrante JP, Ronald MacKenzie C, Lane JM. Hip fractures among 
the elderly: causes, consequences and control. Ageing Res Rev. 
2003;2(1):57-93.

Marques A, Lourenço Ó, da Silva JA; Portuguese Working Group for the Study 
of the Burden of Hip Fractures in Portugal. The burden of osteoporotic 
hip fractures in Portugal: costs, health related quality of life and 
mortality. Osteoporos Int. 2015;26(11):2623-30.

Ministério da Saúde. Decreto-Lei nº 101/2006. Rede Nacional de Cuidados 
Continuados Integrados. Diário da República nº 109, de 6 de junho 
de 2006, série-IA, p. 3856-65 [Internet]. Available at: https://dre.pt/
pesquisa/-/search/353934/details/maximized. Accessed on: 11/05/2018.

Ministério da Saúde. Portaria nº 207/2017. Diário da República nº 132, de 7 
de janeiro de 2017, série I [Internet]. Available at: https://dre.pt/home/-/
dre/107669157/details/maximized. Accessed on: 11/05/2018.

Moniz-Pereira V, Carnide F, Machado M, Andre H, Veloso AP. Falls in 
Portuguese older people: procedures and preliminary results of the 
study Biomechanics of Locomotion in the Elderly. Acta Reumatol Port. 
2012;37(4):324-32.

Palma CS. Quedas nos idosos: do risco à prevenção [dissertação]. Beja: 
Instituto Politécnico de Beja, Escola Superior de Saúde; 2012.

Pereira FMS. Informação e qualidade do exercício profissional dos 
enfermeiros: estudo empírico sobre um Resumo Mínimo de Dados de 
Enfermagem [tese]. Porto: Instituto de Ciências Biomédicas de Abel 
Salazar – Universidade do Porto; 2009.  

Pordata. Taxa de Inflação (Taxa de Variação do Índice de Preços no 
Consumidor): total e por consumo individual por objectivo (Saúde). 
2018. Available at: https://www.pordata.pt/Portugal/. Accessed on: 
11/04/2018.

Rubenstein LZ. Falls in older people: epidemiology, risk factors and strategies 
for prevention. Age Ageing. 2006;35(Suppl 2):ii37-41. 

Sach TH, Logan PA, Coupland CA, Gladman JR, Sahota O, Stoner-Hobbs V, 
et al. Community falls prevention for people who call an emergency 
ambulance after a fall: an economic evaluation alongside a randomised 
controlled trial. Age Ageing. 2012;41(5):635-41.

Silva NSM. As quedas nos idosos: A importância da Educação para a Saúde 
[dissertação]. Porto: Faculdade de Medicina da Universidade do Porto; 
2013.

Venâncio B, Filipe M. Qual o impacto dos níveis crescentes de gravidade 
clínica das quedas no estado de saúde dos idosos. Revista de Gestão 
Hospitalar. 2019.

Watts JJ, Abimanyi-Ochom J, Sanders KM. Osteoporosis costing all 
Australiana: a new burden of disease analysis – 2012 to 2022. Perth: 
Osteoporosis Australia; 2013.



42 J Bras Econ Saúde 2019;11(1):42-8

ARTIGO ORIGINAL
ORIGINAL ARTICLE

Farmacoeconomia: gastos com análogos 
de insulina adquiridos por meio de 
judicialização em um município do 
estado do Pará, Brasil, no ano de 2016

Pharmacoeconomics: expenses with analogues of insulin acquired 
by judicialization in a county from the state of Pará, Brazil, in 2016

Priscila de Nazaré Quaresma Pinheiro1, João Victor Moura Garcia2, Érica de Tassia 
Carvalho Cardoso3, Diandra Araújo da Luz4, Valdenira Gonçalves da Silva5

RESUMO 
Objetivo: Analisar os gastos com insulinas análogas de ação rápida e longa, no município de Be-
lém/PA, no ano de 2016. Métodos: Trata-se de um estudo descritivo, quantitativo de farmacoeco-
nomia, relacionado aos custos de insulinas análogas. A pesquisa foi realizada na Secretária Municipal 
de Saúde de um município do estado do Pará, por meio da análise das notas de empenho referentes 
à aquisição de insulinas análogas no ano de 2016. Os dados foram tabulados no Microsoft® Excel 
2010, no qual também foram geradas tabelas e gráficos para melhor interpretação das informações 
coletadas. A presente pesquisa não envolveu a participação de seres humanos e nem a utilização de 
dados secundários, por isso não houve a necessidade de submissão ao Comitê de Ética em Pesquisa 
(CEP). Resultados: Durante o ano de 2016, foram disponibilizadas 15 variedades de apresentação 
de análogos de insulinas. Neste ano, foram realizadas 10 compras de insulinas comprovadas por 
meio de empenho, resultando num total de 30.450 frascos de insulina, que gerou uma despesa ex-
tra de R$ 1.857.778,00 ao município. Em relação à quantidade comprada e ao custo de cada insulina 
análoga, a insulina Glargina liderou o ranking em ambas as variáveis, obtendo 12.650 frascos com-
prados e custo total de R$ 967.970,00. Conclusão: Mesmo com a recente inclusão nas listas-padrão 
de algumas insulinas análogas que devem ser disponibilizadas pelo Sistema único de Saúde (SUS), 
essa ação ainda não ocorre de maneira efetiva no território brasileiro, evidenciado pelos gastos sig-
nificativos com a compra de insulinas análogas por meio de judicialização.

ABSTRACT
Objective: To analyze the costs of fast and long-acting analogues of insulin in Belém/PA, from 2016. 
Methods: This is a descriptive and quantitative study of pharmacoeconomics, related to the analo-
gues of insulins cost. The research was realized at the Municipal Health Secretary from a county in 
the state of Pará, through analysis of the commitment notes regarding the acquisition of analogous 
of insulins from the year of 2016. The data were charted in Microsoft® Excel 2010, which also gene-
rated another’s tables and graphs for the information collected better interpretation. The present 
research did not involve the human beings participation or even use of secondary data, so there 
was no need to submit to the Research Ethics Committee (REC/CEP). Results: During the year 2016, 
15 presentation varieties of analogous of insulin were made available. This same year, 10 purchases 
of proven insulin were performed through a commitment, resulting in a total of 30.450 bottles of 
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insulin, which generated an extra expense of R$ 1,857.778.00 to the county. Regarding the quantity 
purchased and the cost of each analogous insulin, Glargina insulin led the ranking in both variables, 
obtaining 12.650 bottles purchased and R$ 967,970.00 of total cost. Conclusion: Despite the recent 
inclusion at the standard lists of some analogues of insulins that should be made available by the 
Single Health System (SHS/SUS), this action still does not occur effectively in Brazil, evidenced by the 
significant expenses with the purchase of analogues of insulins through a judicial process (public 
civil action).

Introdução

Em condições normais, a glicose é encontrada em quantida-
de suficiente no sangue, com o intuito de servir como “com-
bustível” para a geração de energia e a realização de funções 
orgânicas. A maioria dessa glicose advém da absorção de ali-
mentos ingeridos no trato gastrointestinal e da formação de 
glicose pelo fígado. A diabetes mellitus (DM) é uma doença me-
tabólica crônica, caracterizada pela deficiência total ou parcial 
da produção/secreção e/ou na ação da insulina pelo pâncreas, 
resultando em um estado de hiperglicemia, sendo classificada 
em DM tipo 1, DM tipo 2 e DM gestacional (Brasil, 2014; Smelt-
zer & Bare, 2014).

Segundo a International Diabetes Federation (IDF), em 
2015 aproximadamente 415 milhões de pessoas em todo o 
mundo conviviam com a DM, representando 8,8% da popu-
lação mundial; desse total, aproximadamente 14,3 milhões de 
pessoas residiam no Brasil, sendo este considerado o quarto 
maior país com incidência da doença. Para o ano de 2040, é 
esperado a nível global que a DM atinja cerca de 642 milhões 
de pessoas, demonstrando aumento de 35% (IDF, 2015; Hen-
riques, 2016).

Em 1998, um estudo realizado em diversos países do mun-
do, inclusive no Brasil, estimou que entre 1995 e 2025 houves-
se um aumento de 35% no número de casos existentes de 
diabetes nas pessoas com 20 ou mais anos de idade em todo 
o mundo. Em 1995, o Brasil, tinha uma população com cerca 
de 4,9 milhões de adultos diabéticos, enquanto para 2025 a es-
timativa aponta cerca de 11,6 milhões de diabéticos; em nível 
global, a estimativa é que em 2035 exista cerca de 471 milhões 
de diabéticos no mundo (SBD, 2016).

A descoberta da insulina em 1921 foi o grande marco da 
história da DM e a maior conquista para o seu tratamento. 
Nos últimos 85 anos, desde a descoberta da insulina, houve 
importantes avanços na insulinoterapia, entre eles, os mais im-
portantes foram a purificação da insulina animal, a substituição 
pela insulina humana sintética e, mais recentemente, a síntese 
de análogos de insulina de ação ultrarrápida e prolongada. 
Todos esses avanços no decorrer do tempo visaram oferecer 
melhores resultados no controle da patologia (Crisostomo et 
al., 2017).

No Brasil, mesmo com a existência do Sistema Único de 
Saúde (SUS), gratuito e universal, o custo individual de uma 
doença crônica é elevado em função dos custos dos servi-

ços e materiais agregados, o que contribui para o empobre-
cimento das famílias. A necessidade de insulinas análogas de 
ação rápida e longa já é fator fundamental na vida dos depen-
dentes de insulina, devido a sua ação eficaz durante o pro-
cessamento do medicamento, tendo considerável melhora 
na qualidade de vida e socioeconômica do cliente (Mendes, 
2012; Brasil, 2016).

A forma de responder socialmente, por meio dos sistemas 
de atenção à saúde, às condições agudas e crônicas marca as 
diferenças entre atenção à demanda espontânea e a de aten-
ção programa. Por ser um medicamento de autovalor econô-
mico, os indivíduos que necessitam de análogos de insulina 
têm duas opções para a obtenção do medicamento: autofi-
nanciar o tratamento medicamentoso ou abrir processo judi-
cial contra os municípios (judicialização) (Mendes, 2012).

A judicialização da saúde brasileira é um fenômeno mul-
tifatorial que afeta de maneira prejudicial a execução das po-
líticas de saúde no SUS, uma vez que a determinação judicial 
para fornecimento de medicamentos acarreta gastos elevados 
e não previstos nos orçamentos de saúde do estado. Em sua 
maioria, a judicialização é justificada devido à hipossuficiên-
cia financeira do indivíduo que necessite da medicação e do 
dever e obrigação do estado em fornecer serviços de saúde 
(Lisboa & Souza, 2017; Paim et al., 2017).

Apesar dos avanços nas políticas e ações públicas volta-
das para a necessidade de atender à demanda dos usuários, 
é notório que o SUS ainda enfrenta grandes dificuldades para 
atender à necessidade da população. Ao levar em considera-
ção a Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (Rename), 
tem-se cada vez mais o aumento da demanda judicial por me-
dicamentos não disponibilizados pelo SUS (Santos et al., 2018). 
Sendo assim, o fenômeno de judicialização para o acesso de 
medicamentos tem sido objeto de estudo no Brasil (Lisboa & 
Souza, 2017). 

O baixo poder aquisitivo da população afetada pela DM, a 
carência de políticas públicas, o fortalecimento do poder ju-
diciário e o amparo constitucional dos direitos humanos são 
fatores determinantes no amplo processo de crescimento da 
judicialização da política, ou seja, a forte atuação do judiciário 
na promoção dos direitos sociais previstos na Constituição Fe-
deral de 1988 (Nunes, 2016). 

Baseado no aumento dos casos de judicialização para 
a obtenção de insulinas análogas (e demais medicamentos 
não fornecidos gratuitamente pelo SUS), associado à ausên-
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cia de trabalhos científicos que contabilizem o custo anual 
de gasto com esse tipo de solicitação, este estudo afirma sua 
importância por ser inédito ao demonstrar os gastos anuais 
com a aquisição de insulina análoga em uma capital do norte 
do Brasil.

Sendo assim, o presente estudo é relevante e inédito no 
atual cenário do desenvolvimento da saúde e economia do 
país, contribuindo para o enriquecimento e a apreciação da co-
munidade científica. Diante do exposto, este estudo teve como 
objetivo analisar os gastos com insulinas análogas de ação rápi-
da e longa, no município de Belém/PA, no ano de 2016.

Métodos

Trata-se de um estudo descritivo, quantitativo de farmacoeco-
nomia, tipo estudo de caso, direcionado aos custos de insuli-
nas análogas utilizadas no tratamento de pacientes com DM, 
os quais recebem esses fármacos no Centro de Especialidades 
Médicas e Odontológicas (Cemo), por meio de abertura de 
processo administrativo iniciado na Secretaria Municipal de 
Saúde de Belém (Sesma). 

Os estudos de farmacoeconomia podem identificar, calcu-
lar e comparar custos (recursos consumidos), riscos e benefícios 
(clínicos, econômicos, humanísticos) de programas ou terapias 
específicas e determinar quais são as alternativas que produ-
zem os melhores resultados em relação aos recursos investidos 
(Secoli et al., 2005). Este estudo propõe calcular os gastos que a 
Sesma teve durante um ano de compras de análogos.  

Sabe-se que os custos representam o valor de todos os in-
sumos (trabalho, materiais, pessoal, entre outros) utilizados na 
produção e distribuição de bens ou serviços.  Eles representam 
o elemento comum dos métodos da farmacoeconomia, que 
engloba os recursos considerados relevantes na aplicação do 
tratamento. São classificados em direto, indireto e intangível 
(Secoli et al., 2005). Nessa perspectiva, adotamos o custo direto. 

São quatro os tipos de análises recomendados pela far-
macoeconomia: minimização de custos, custo-benefício, cus-
to-efetividade e custo-utilidade. Neste estudo, foi adotada a 
primeira, pois é a forma mais simples de avaliação econômica, 
haja vista que somente os custos são submetidos a compara-
ções, pois as eficácias ou efetividades das alternativas variáveis 
são semelhantes.

Esses usuários têm acesso a esse tipo de medicamento por 
meio da judicialização, em que existe uma ação civil pública 
em Belém a favor da Associação dos Diabéticos, representan-
do gastos para a administração pública municipal. Optou-se 
por esse tipo de estudo e abordagem pela objetividade ofere-
cida para alcançar o objetivo esperado.

Para realizar a pesquisa, foram utilizados como critérios 
de inclusão: todas as notas de empenho de insulinas análo-
gas, localizadas na Referência Técnica de Medicamentos da 
Secretária Municipal de Saúde, referente ao ano de 2016. Fo-

ram excluídos da pesquisa: I – Notas de empenho referentes 
a insulinas não análogas; II – Outros tipos de medicamentos 
utilizados no tratamento da diabetes; e III – Notas de empenho 
que não correspondiam ao ano de 2016.

O estudo foi realizado na Sesma, do município de Belém/
PA, no setor de Referência Técnica em Políticas de Medicamen-
tos e Assistência Farmacêutica, do Núcleo de Promoção a Saú-
de (NUPS), mediante coleta de dados como tipo de insulina e 
quantidade empenhada, contidos em notas de empenho que 
estavam arquivadas na Secretaria. A coleta foi realizada nos 
meses de janeiro e fevereiro de 2017.

Os dados foram coletados por meio de fotografias das 
notas e tabulados em planilhas no Microsoft® Excel 2010 para 
facilitar a análise e interpretação dos resultados. Posteriormen-
te, foram analisados e houve o desenvolvimento de tabelas e 
gráficos com informações necessárias à discussão do tema, fa-
cilitando a compreensão dos leitores e fornecendo mais teor 
científico à produção.

Por ser um estudo que não envolve a participação de 
seres humanos e nem utiliza dados secundários referentes 
a usuários, sendo os dados analisados de domínio público 
pertencentes ao SUS, não há a necessidade de submissão e 
aprovação de Comitê de Ética em Pesquisa (CEP), segundo a 
Portaria nº 466/2012. 

Resultados

Atualmente, a Rename de 2017 inclui apenas a insulina huma-
na NPH (de ação intermediária) e a insulina humana regular 
(de ação rápida), consequentemente, na Relação Municipal 
de Medicamentos Essenciais de Belém (Remume), publicada 
em 07 de março de 2018; há somente a presença dessas duas, 
não sendo disponibilizadas as análogas de ação ultrarrápida 
(Aspart, Lispro e Glulisina), de longa ação (Detemir e Glargina) 
e as pré-misturadas (Regular 30% + 70% de NPH; Insulina Ul-
trarrápida 70% + NPH 30%). Contudo, elas estão disponíveis no 
mercado farmacêutico brasileiro, por isso são constantes alvos 
de judicialização (Brasil, 2014; Lisboa & Souza, 2017).

Na Tabela 1, são listadas as insulinas análogas fornecidas 
pela Sesma, no ano de 2016, por meio de judicialização, assim 
como a quantidade contida em cada frasco. No total, foram 
disponibilizadas 15 variedades de análogos de insulina, com 
variação de frascos entre 3 e 10 ml. 

No ano do presente estudo, foram identificadas 10 notas 
de empenho referentes à compra de insulina análoga pela Ses-
ma, as quais foram organizadas de acordo com sua data de 
emissão, número do empenho, tipo de insulina, quantidade, 
valor unitário e valor total (Tabela 2). A partir desses dados, é 
possível verificar a variação de valores entre os diversos tipos 
de apresentação das insulinas, variando de um valor mínimo 
de R$ 16,78 (Apidra e Apidra Solostar) até o máximo de R$ 
210,19 (Glargina).
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Figura 1. Relação entre quantidade total em porcentagem (%) e valor gasto em reais (R$) referente à compra de insulina análoga no ano de 2016.

Fonte: Autores da pesquisa, 2018.
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Tabela 1. Insulinas análogas disponibilizadas pela Sesma no ano de 2016

Item Descrição Quantidade

01 Insulina Aspart, dosagem 100 UI/ml, solução injetável Frasco –10 ml

02 Insulina Aspart – 100 UI/ml, solução injetável – Sistema aplicador, tipo preenchido e descartável Frasco – 3 ml

03 Insulina Detemir, dosagem 100 UI/ml, solução injetável Frasco – 10 ml

04 Insulina Detemir – 100 UI/ml, solução injetável – Sistema aplicador, tipo preenchido e descartável Frasco – 3 ml

05 Insulina Glargina, dosagem 100 UI/ml, solução injetável Frasco – 10 ml

06 Insulina Glargina – 100 UI/ml, solução injetável – Sistema aplicador, tipo preenchido e descartável Frasco – 3 ml

07 Insulina Lispro, dosagem 100 UI/ml, solução injetável Frasco – 10 ml

08 Insulina Lispro – 100 UI/ml, solução injetável – Sistema aplicador, tipo preenchido e descartável Frasco – 3 ml

09 Insulina Glulisina, dosagem 100 UI/ml, solução injetável Frasco – 10 ml

10 Insulina Glulisina – 100 UI/ml, solução injetável – Sistema aplicador, tipo preenchido e descartável Frasco – 3 ml

11 Insulina Aspart 30% + Aspart Protamina 70% – 100 UI/ml, solução injetável – Sistema aplicador,  
tipo preenchido e descartável

Frasco – 3 ml

12 Insulina Lispro 25% + Lispro Protamina 75% – 100 UI/ml, solução injetável – Sistema aplicador,  
tipo preenchido e descartável

Frasco – 3 ml

13 Insulina Lispro 50% + Lispro Protamina 50% – 100 UI/ml, solução injetável – Sistema aplicador,  
tipo preenchido e descartável

Frasco – 3 ml

14 Insulina Liraglutida – 6 mg/ml, solução injetável – Sistema aplicação multidose, tipo preenchido e descartável Frasco – 3 ml

15 Insulina Degludeca – 100 UI/ml, solução injetável – Sistema de aplicação preenchido e descartável Frasco – 3 ml

Fonte: Autores da pesquisa, 2018.

Durante o ano, foram realizadas 10 compras (10 notas de 
empenho), com maior número de frascos solicitados na quarta 
compra do ano (Empenho nº 006742/2016), realizada no dia 
04/05/2016, totalizando 8.100 frascos adquiridos das insulinas 
Glargina (6.500) e Apidra (1.600). Em relação ao valor gasto, o 
mesmo empenho apresentou maior gasto com recursos finan-
ceiros, acarretando despesa de R$ 442.232,00 ao município. 

No total, foram adquiridos 30.450 frascos de análogos de 
insulina (Gráfico 1). A insulina Glargina liderou a quantidade 
final de compras com 12.650 frascos (41,5%), seguida da Lis-
pro com 5.000 frascos (16,4%), Degludeca com 4.000 frascos 
(13,1%), Aspart com 3.300 frascos (10,8%), Apidra com 3.100 
frascos (10,2%), Glulisina com 1.000 frascos (3,3%), Detemir com 
800 frascos (2,6%) e Liraglutida com 600 frascos (2%).
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Em relação ao custo com insulinas análogas, o município teve 
uma despesa total de R$ 1.857.778,00 (Gráfico 1). Nesse quesito, a 
Glargina também liderou o ranking de gastos com R$ 967.970,00 
(52,1%), Degludeca com R$ 363.480,00 (19,6%), Lispro com R$ 
147.975,00 (8%), Aspart com R$ 120.415,00 (6,5%), Liraglutida com 
R$ 102.000,00 (5,5%), Apidra com R$ 91.158,00 (4,9%), Detemir 
com R$ 48.000,00 (2,6%) e Glulisina com R$ 16.780,00 (0,9%).

Sabe-se que o município de Belém apresenta uma particu-
laridade em relação à disponibilização de análogos de insulina. 
Segundo a Ação Civil Pública nº 0006454-87.2008.4.01.3900, de 

05/04/2016, o município tem a obrigação de, quando necessá-
rio e comprovado mediante laudo médico, fornecer a pacien-
tes diabéticos munícipes de Belém os análogos de insulinas. 
Para tanto, o usuário deve dar entrada em um processo admi-
nistrativo na Sesma, o qual será avaliado pela Referência Téc-
nica de Medicamentos e Assistência Farmacêutica, caso seja 
deferido, ele será encaminhado ao CEMO, onde o paciente re-
ceberá os análogos mensalmente (MPF-PA, 2016). Entretanto, 
os gastos com a aquisição de análogos de insulina por judicia-
lização ainda são altos no município.

Tabela 2. Compra de medicamentos (insulinas análogas)

Data Nº do Empenho Insulina Quant. Valor Unit. Total

12/02/16 002159/2016

Glargina 100 UI/ml c/ Carp. 3 ml 1.500 R$ 67,75 R$ 101.625,00

Glargina Solostar 100 UI/ml SA 1.500 R$ 74,81 R$ 112.215,00

Apidra Solostar 100 UI/ml SA 1.000 R$ 16,78 R$ 16.780,00

Apidra 100 UI/ml c/ Carp. 3 ml 500 R$ 16,78 R$ 8.390,00

27/04/16 006572/2016

Lispro 100 UI/ml c/ FA 10 ml 500 R$ 59,62 R$ 29.810,00

Lispro 100 UI/ml RF 500 R$ 23,21 R$ 11.605,00

Lispro 100 UI/ml SA 1.000 R$ 22,20 R$ 22.200,00

27/04/16 006573/2016

Aspart 100 UI/ml SI + RF 500 R$ 30,00 R$ 15.000,00

Aspart 100 UI/ml SI + ST 800 R$ 32,00 R$ 25.600,00

Detemir 100 UI/ml SI + ST 500 R$ 60,00 R$ 30.000,00

Detemir 100 UI/ml SI + RF 300 R$ 60,00 R$ 18.000,00

Liraglutida 6 mg/ml SI + SA 600 R$ 170,00 R$ 102.000,00

04/05/16 006742/2016

Glargina 100 UI/ml c/ Carp. 3 ml 4.000 R$ 67,75 R$ 271.000,00

Glargina Solostar 100 UI/ml SA 2.000 R$ 74,81 R$ 149.620,00

Apidra Solostar 100 UI/ml SA 100 R$ 16,78 R$ 1.678,00

Apidra 100 UI/ml c/ Carp. 3 ml 500 R$ 16,78 R$ 8.390,00

Glargina 100 UI/ml c/ FA 10 ml 500 R$ 210,19 R$ 105.095,00

Apidra 100 UI/ml c/ FA 10 ml 1.000 R$ 55,92 R$ 55.920,00

07/06/16 008272/2016 Glargina 100 UI/ml SI + RF 880 R$ 67,75 R$ 59.620,00

09/06/16 008371/2016

Glulisina 100 UI/ml SI + RF 1.000 R$ 16,78 R$ 16.780,00

Glargina 100 UI/ml SI + RF 145 R$ 67,75 R$ 9.823,75

Glargina 100 UI/ml SI + SA 1.500 R$ 74,81 R$ 112.215,00

09/06/16 008372/2016 Glargina 100 UI/ml SI + SA 625 R$ 74,81 R$ 46.756,25

08/08/16 010831/2016
Aspart 100 UI/ml SI 500 R$ 70,02 R$ 35.010,00

Aspart 100 UI/ml SI + SA 1.500 R$ 29,87 R$ 44.805,00

30/08/16 012013/2016

Lispro 100 UI/ml SI + SA 1.500 R$ 24,67 R$ 37.005,00

Lispro 25% + Lispro Prot 75% 100 
UI/ml SI + SA

1.000 R$ 31,57 R$ 31.570,00

Lispro 50% + Lispro Prot 50% 100 
UI/ml SI + SA

500 R$ 31,57 R$ 15.785,00

29/11/16 016061/2016 Degludeca 100 UI/ml SI + SA 4.000 R$ 90,87 R$ 363.480,00

VALOR TOTAL R$ 1.857.778,00

Fonte: Autores da pesquisa, 2018.
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Discussão

Segundo os dados coletados, a insulina Glargina foi a análoga 
com maior número de frascos comprados (12.650) e também 
liderou os gastos com a compra de insulina chegando a quase 
1 milhão de reais (R$ 976.778,00). Tais dados convergem com 
estudos realizados no país que demonstram que a insulina 
Glargina aparece entre os três medicamentos mais solicitados 
nos estados de São Paulo, Minas Gerais, Santa Catarina (entre 
2003 e 2004) e Pernambuco (2009 e 2010) (Chieffi & Barata, 
2010; Campos Neto et al., 2012; Pereira et al., 2010; Marçal, 2012). 
Em contrapartida, o estudo de Lima (2012) comprovou que no 
estado do Rio de Janeiro a insulina Aspart foi o medicamento 
mais solicitado judicialmente nos anos de 2009 e 2010. 

A soma dos gastos das insulinas análogas, de duração pro-
longada – Glargina, Liraglutida, Degludeca e Detemir – atingiu 
aproximadamente 1,5 milhão de reais (R$ 1.481.450,00), con-
cluindo que os gastos com as insulinas análogas de duração 
prolongada representaram mais de ¾ das despesas, enquanto 
as demais insulinas ocuparam menos de ¼, contribuindo com 
R$ 376.328,00 nas despesas no ano de 2016.

Em estudo realizado por Lisboa e Souza (2017) no estado 
da Bahia, foi comprovado o crescimento da demanda de in-
sulinas análogas por via judicial entre os anos de 2010 e 2012, 
seguindo a tendência de anos anteriores. Contudo, a partir do 
ano de 2013, houve relativa queda em relação ao ano anterior, 
explicada pela incorporação das insulinas análogas pela Secre-
taria de Saúde do Estado da Bahia.

Em consonância com o resultado desse estudo no qual a 
Glargina é o análogo de insulina com maior número de com-
pra no ano de 2016 (12.650 frascos, 41,5%). Santos (2018) afir-
ma que 62,4% dos processos de judicialização são referentes a 
pedidos de insulinas análogas e que as mais solicitadas são a 
Glargina e a Detemir. Lisboa (2015) encontra dados semelhan-
tes e muito significativos ao afirmar que Glargina e Aspart re-
presentam 91% das insulinas fornecidas por judicialização no 
estado da Bahia. 

De acordo com a Portaria nº 10, de 21 de fevereiro de 2017, 
foi acatada a recomendação da Comissão Nacional de Incor-
poração de Tecnologias no SUS (Conitec), referente à incorpo-
ração dos análogos de ação rápida ao SUS para o tratamento 
de pessoas com DM tipo 1. Com base na Lei nº 12.401/2011 
e no Decreto nº 7.646/2011, que regula o funcionamento da 
Conitec e processo de incorporação de tecnologias ao SUS, o 
Ministério da Saúde tem 180 dias (a partir da publicação da 
decisão no Diário Oficial da União) para disponibilizar a tecno-
logia no SUS.

Segundo o Decreto nº 7.508/2011, todo e qualquer fárma-
co incorporado às tecnologias do SUS devem ser incluídos na 
Rename para sua prescrição, dispensação e utilização na rede 
pública de saúde. Entretanto, as insulinas ainda não constam 
na Rename, portanto não foram incluídas na Relação Munici-

pal de Medicamentos Essenciais (Remume) do munícipio de 
Belém/PA. 

Mesmo com todos os avanços tecnológicos, ainda hoje os 
gastos com tratamento de portadores de DM são altos, exigin-
do boas condições financeiras dos portadores da doença para 
tratamento adequado da patologia. Segundo o Instituto de 
Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), as despesas com medi-
cações são o principal componente do gasto com saúde entre 
as famílias brasileiras (Ipea, 2013; Lisboa & Souza, 2017). Devido 
ao alto custo das insulinas análogas, Nunes (2016) conclui que 
os medicamentos e insumos para o tratamento de clientes 
portadores de DM são uma das mais importantes causas dos 
processos de judicialização. 

Devido à ausência de protocolo que padronize o proces-
so de acesso a esses fármacos, percebe-se o pouco rigor na 
avaliação dos processos de pedido de análogos, banalizando 
o acesso e, assim, aumentando consideravelmente os gastos 
do município com as insulinas, apresentando-se como um dos 
principais custos relacionados a medicamentos na Sesma.

Conclusão

A judicialização da saúde no Brasil, entre todas as suas conse-
quências, conseguiu trazer o tema do efetivo cumprimento do 
direito fundamental à saúde para o centro do debate nas ins-
tituições gestoras das políticas públicas de saúde. Entretanto, 
a judicialização contribui para grandes desafios para as esferas 
municipais, estaduais e federais, uma vez que gera uma de-
manda de gastos imprevisíveis. 

Quanto aos gastos com aquisição de análogos de insulinas 
realizados pelo município de Belém no ano de 2016, fica claro 
que há maior demanda e maiores gastos com a insulina Glargi-
na. Mesmo com a incorporação de algumas insulinas análogas 
na Rename, a Glargina não foi contemplada na lista de inclu-
são, por isso estima-se que as despesas extras para a obtenção 
desses medicamentos no município ainda sejam significativas 
nos anos seguintes. 

A partir da identificação das insulinas análogas mais so-
licitadas por meio de judicialização e da obtenção do custo 
anual na compra desses medicamentos, é possível fazer esti-
mativas de gastos financeiros advindos dos fundos municipais 
de saúde e, assim, investir em planejamento em saúde. Logo, a 
realização de estudos semelhantes a este podem fornecer sub-
sídios para os municípios realizarem, por exemplo, a inclusão 
desses análogos na Remume relativamente à demanda que 
eles recebem, favorecendo a prestação de serviços de saúde 
que respeitem os princípios do SUS e da Constituição Federal. 

Os gastos com a aquisição de medicamentos por meio da 
judicialização constituem uma das grandes fontes de despe-
sas extras que o município tem durante o ano. Futuramente, 
com a obrigatoriedade da disponibilização de alguns tipos de 
insulinas análogas (que devem constar na Rename) por meio 
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dos serviços de saúde do SUS, espera-se que haja diminuição 
gradativa da judicialização e, consequentemente, redução dos 
gastos do munícipio na aquisição de insulinas análogas. 

Devido à falta de estudos dessa natureza, faz-se necessária 
a realização de estudos e discussões que abordem a temática 
da farmacoeconomia e vantagens e desvantagens relaciona-
das à aquisição de análogos de insulina pelo SUS, a fim de for-
necer informações essenciais para assistência, planejamento 
e gestão dos serviços de saúde. Por tratar-se de um estudo 
inédito, este servirá como subsídio, referência e norteamento 
para futuros estudos nessa linha de pesquisa. 
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RESUMO
Objetivo: Avaliar a custo-efetividade da empagliflozina adicionada ao cuidado usual para trata-
mento de diabetes mellitus tipo 2 (DM2) no cenário da saúde suplementar brasileira. Métodos: Foi 
utilizada simulação de eventos discretos, com dados de efetividade baseados no estudo EMPA-REG 
OUTCOME. Foram incluídos pacientes com DM2 e alto risco cardiovascular (histórico de cardiopatia 
isquêmica, acidente vascular cerebral ou doença vascular periférica). O horizonte temporal foi o 
tempo de vida; a taxa de desconto foi de 5% ao ano. Os dados de utilidade foram predominante-
mente de estudos brasileiros. Para estimar os custos de eventos/condições com diferença estatisti-
camente significativa no EMPA-REG OUTCOME (insuficiência cardíaca, diálise, morte cardiovascular), 
foi feita uma revisão sistemática, que identificou estudos com dados da saúde suplementar. O limiar 
de disposição a pagar utilizado foi 1 produto interno bruto (PIB) per capita (2017: R$ 31.587). Foram 
conduzidas análises de sensibilidade determinísticas e probabilísticas. Resultados: No caso-base, 
a empagliflozina gerou ganho de 0,66 ano de vida ajustado para qualidade (QALY) na comparação 
com o cuidado usual, com acréscimo de R$ 12.630 e relação de custo-efetividade incremental (RCEI) 
de R$ 18.895/QALY. Na análise determinística, nenhuma variação de parâmetro resultou em RCEI 
acima do limiar. A análise probabilística teve RCEI média de R$ 19.878/QALY (intervalo de credibilida-
de de 2,5% a 97,5%: R$ 5.237-R$ 36.451). Considerando 1 PIB per capita, 50% das simulações seriam 
custo-efetivas; para 2 PIB per capita, o percentual ultrapassaria 90%. Conclusão: Considerando o 
limiar de custo-efetividade adotado, de 1 PIB per capita, a empagliflozina se mostrou custo-efetiva 
em relação ao cuidado usual na perspectiva da saúde suplementar brasileira.

ABSTRACT
Objective: To evaluate the cost-effectiveness of empagliflozin added to usual care in type 2 diabe-
tes mellitus (T2DM) in the private healthcare sector. Methods: We used a discrete events simulation 
model with effectiveness data based on the EMPA-REG OUTCOME trial. The population included 
patients with T2DM at high cardiovascular risk (history of ischemic heart disease, stroke, or peripheral 
vascular disease). A lifetime horizon and a 5% annual discount rate were used. The utility data used 
were predominantly from Brazilian studies. To estimate the cost of events/conditions with statis-
tically significant difference in the EMPA-REG OUTCOME trial (heart failure, dialysis, cardiovascular 
death), a systematic review was performed to identify studies with data from the private healthcare 
system. A willingness-to-pay threshold of 1 GDP per capita (2017: R$ 31,587) was considered. Deter-
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ministic sensitivity analysis and a probabilistic sensitivity analysis were performed. Results: In the 
base case, empagliflozin generated incremental 0.66 QALY as compared to usual care, with an added 
cost of R$ 12,630 and incremental cost-effectiveness ratio (ICER) of R$ 18,895/QALY. None of the pa-
rameter variations evaluated by deterministic analysis generated ICERs above the cost-effectiveness 
threshold. Probabilistic sensitivity analysis revealed mean ICER of R$ 19,878/QALY (credibility interval 
2.5% to 97.5%: R$ 5,237 to R$ 36,451). Considering 1 GDP per capita, 50% of the simulations would 
be cost-effective; considering 2 GDP per capita, over 90% would be cost-effective. Conclusion: Con-
sidering a threshold of 1 GDP per capita, the study shows that empagliflozin was cost-effective from 
the perspective of the Brazilian private healthcare sector. 

Introdução

O impacto econômico do diabetes mellitus – que traduz de 
forma tangível as inúmeras limitações pessoais e as extensas 
repercussões sociais dessa doença crônica – continua cres-
cendo de forma consistente em todo o mundo (Seuring et al., 
2015). Nos Estados Unidos, de 2012 a 2017, o custo decorrente 
do diabetes, ajustado para a inflação, cresceu 26% (American 
Diabetes Association, 2018). No Brasil, uma estimativa publi-
cada em 2014 revelou que o diabetes foi responsável por 8% 
a 12% de todas as internações hospitalares no Sistema Único 
de Saúde (SUS) (Rosa et al., 2014). Na saúde suplementar, o 
número de internações por diabetes mellitus cresceu 312,3% 
de 2011 a 2017, chegando a 34 mil internações (Minami, 2018). 

Segundo a American Diabetes Association (ADA), o cresci-
mento da prevalência e dos custos associados ao diabetes é 
especialmente marcante na população com idade a partir de 
65 anos, faixa responsável por 61% dos gastos em saúde atri-
buídos ao diabetes e afetada primordialmente pelo diabetes 
tipo 2 (DM2) (American Diabetes Association, 2018). No Brasil, 
a Pesquisa Nacional de Saúde de 2013 mostrou prevalência 
da doença de 20% na população acima de 75 anos vs. 6,2% 
na população em geral (Iser et al., 2015). Nesse cenário, vale 
destacar o papel da doença cardiovascular, principal causa 
de óbito nas pessoas com diabetes, causando aproximada-
mente metade desses óbitos em grande parte dos países 
(Anvisa, 2017; Riar et al., 2018).

Recentemente, a Agência Nacional de Vigilância Sanitá-
ria (Anvisa) aprovou, para uso comercial no país, uma nova 
classe de medicamentos orais para o tratamento de DM2: os 
inibidores de cotransportador de sódio-glicose 2 (SGLT2). Os 
inibidores de SGLT2 reduzem a hiperglicemia pela inibição 
de cotransportadores de sódio-glicose do túbulo proximal 
renal, impedindo a reabsorção renal de glicose, o que gera 
glicosúria. Em 2008, a Food and Drug Administration (FDA) pas-
sou a solicitar estudos de segurança cardiovascular para os 
medicamentos antidiabéticos. Nesse cenário, em 2015, foram 
publicados os resultados do EMPA-REG OUTCOME, estudo 
que enfocou a empagliflozina, um dos inibidores de SGLT2 
aprovados no Brasil. O EMPA-REG OUTCOME incluiu 7.020 
pacientes com DM2 e comorbidades como hipertensão, dis-
lipidemia e insuficiência cardíaca congestiva (ICC) – ou seja, 

pacientes com alto risco cardiovascular – que já utilizavam 
o tratamento-padrão para diabetes. Os pacientes foram ran-
domizados para empagliflozina ou placebo e seguidos em 
média por três anos (Zinman et al., 2015). O desfecho primá-
rio desse estudo foi o 3P MACE, composto por morte cardio-
vascular, infarto não fatal (infarto agudo do miocárdio – IAM) 
e acidente vascular cerebral (AVC) não fatal. O hazard ratio 
(HR) foi de 0,86 [intervalo de confiança (IC) 95%: 0,74-0,99). 
Ao se analisarem os componentes do 3PMACE, notou-se a 
importante redução de 38% na morte cardiovascular. O estu-
do mostrou ainda redução de eventos associados a doença 
renal e ICC. A partir desses resultados, os benefícios da em-
pagliflozina foram reconhecidos, e as sociedades brasileiras 
de diabetes, cardiologia e endocrinologia e metabolismo já 
recomendam o seu uso em pacientes com DM2 na presença 
de doença aterosclerótica e com eventos cardiovasculares 
prévios (risco muito alto) (Bertoluci et al., 2017). Além desses 
benefícios, em um estudo anterior de nosso grupo, mostrou-
-se que a empagliflozina tinha uma relação de custo-efetivi-
dade favorável no contexto do SUS (Santoni et al., 2018).

A necessidade de estudos de avaliação econômica e 
impacto orçamentário para apreciação de tecnologias em 
saúde é uma tendência mundial, reconhecida recentemen-
te pela Resolução nº 439 da Agência Nacional de Saúde Su-
plementar (ANS) (Agência Nacional de Saúde Suplementar, 
2018). Nesse cenário, e considerando a carga do DM2 na 
saúde pública e privada, assim como os resultados de cus-
to-efetividade obtidos anteriormente para a empagliflozina 
no contexto do SUS (Santoni et al., 2018), o presente estudo 
foi realizado para avaliar a relação de custo-efetividade da 
empagliflozina adicionada ao cuidado usual (metformina, 
sulfonilureias e/ou insulina) versus apenas cuidado usual em 
pacientes com DM2 e com alto risco cardiovascular nos pa-
cientes da saúde suplementar no Brasil. 

Métodos

Foi desenvolvido um modelo econômico com o mesmo 
desenho e dados de eficácia e de utilidades que a avaliação 
econômica previamente realizada por nosso grupo (Santoni 
et al., 2018), porém sob a perspectiva da saúde suplementar 
do Brasil. A descrição detalhada dos parâmetros utilizados na 
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modelagem econômica foi publicada anteriormente (San-
toni et al., 2018). 

O horizonte temporal adotado no caso-base foi o de 
tempo de vida (lifetime horizon). A taxa de desconto foi de 5% 
para custos e efetividade. O modelo utiliza uma simulação de 
eventos discretos para comparar os custos e as consequên-
cias do tratamento-padrão para o DM2 versus o mesmo tra-
tamento com adição de empagliflozina. O primeiro passo é 
a criação de perfis simulados de pacientes para compor uma 
população semelhante à do estudo EMPA-REG OUTCOME 
(Zinman et al., 2015), principal ensaio clínico de empagliflozina 
na presença de doença cardiovascular estabelecida. O mo-
delo utiliza diretamente os dados do EMPA-REG OUTCOME 
para simular o tempo até a ocorrência de eventos de diversas 
complicações cardiovasculares e renais, assim como o tempo 
até a ocorrência de óbito, em pacientes com DM2. O mode-
lo simula cada paciente até que ele tenha progredido para 
óbito, quando são então computados os custos acumulados, 
anos de vida ganhos (AVG) e AVG ajustados para qualidade 
(QALY). O modelo foi construído no software MS Excel. A re-
presentação esquemática do processamento da simulação 
pode ser vista na Figura 1. 

Valores de utilidade

Foram aplicados os valores de utilidade anteriormente calcu-
lados por Santoni et al. (2018) a partir de equações derivadas 
para a população brasileira (Cruz et al., 2011). Na Tabela 1, são 
mostrados os valores usados no modelo. 

Dados de custos

Foi realizada uma revisão sistemática para identificar estudos 
que estimassem, sob a perspectiva da saúde suplementar 
brasileira, os custos de eventos e condições que tivessem 
apresentado diferenças estatisticamente significativas no es-
tudo EMPA-REG OUTCOME, a saber: ICC, diálise e morte car-
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Mais
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Figura 1.  Representação esquemática do modelo de simulação de eventos discretos. 

Tabela 1.  Valores de utilidade usados no modelo 

Condição Valor de utilidade

Diabetes 0,792

Infarto ou angina 0,736

Insuficiência cardíaca 0,757

Doença renal 0,767

AVC 0,732

AIT 0,722

Revascularização 0,762

AVC: acidente vascular cerebral; AIT: ataque isquêmico transitório.

diovascular. Para ICC, foram buscados custos de internações 
e manejo crônico; para diálise, o custo anual de pacientes 
com essa condição. É bastante comum atribuir um custo à 
morte cardiovascular em modelos econômicos, uma vez que 
cerca de 50% dos pacientes com esse desfecho têm uma in-
ternação prévia ao óbito. Desse modo, para estimar o custo 
de morte cardiovascular, também foram buscados custos de 
internações por IAM, angina e AVC. O processo completo de 
seleção dos estudos pode ser visto na Figura 2.

Foram incluídos estudos que apresentassem informações 
de custos estimados diretamente ou por meio de análises de 
bancos de dados do sistema de saúde suplementar. Foram 
excluídos estudos que estimassem os custos apenas pelas 
tabelas de ressarcimento do SUS. Para a descrição qualitati-
va dos estudos incluídos, foram extraídos dados relativos a 
população em estudo, descrição do custo, local de origem 
dos dados e valores. Valores expressos em dólares america-
nos (US$) foram convertidos em reais (R$) utilizando a taxa de 
câmbio informada pelo estudo. Na ausência de informação 
de taxa de câmbio no estudo, foi utilizada a média da taxa de 
câmbio referente ao ano da publicação. Valores considera-
dos potencialmente relevantes para cada condição de saúde 
foram corrigidos pela inflação a partir do ano do custeio ou, 
quando esse não estivesse reportado, do ano da publicação 
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Figura 2. Fluxograma de seleção de artigos para análise de custos. 

1.854 registros identificados através de 
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–  15 custos em outra condição de saúde
–  1 custeio incerto
–  8 custeios para o SUS
–  10 sem dados suficientes
–  2 custos internacionais
–  2 resumos com texto completo publicado
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do estudo, considerando o sexto mês do ano até o presente. 
Foi utilizado o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) 
para aplicação da inflação, utilizando-se a calculadora do ci-
dadão, disponibilizada pelo Banco Central do Brasil. 

Dos 23 artigos inicialmente selecionados, cinco foram 
efetivamente utilizados no cálculo de custos. Para condições 
em que foi encontrada mais de uma fonte bibliográfica, o cri-
tério de seleção foi baseado no tamanho amostral (para cada 
condição, o estudo com maior número de participantes foi 
selecionado) (Abuhab et al., 2013; Araujo et al., 2005; Clark et 
al., 2014; Oliveira-Filho et al., 2010; Sesso et al., 2007). 

Para ICC, foram considerados os dados de Abuhab et al. 
(Abuhab et al., 2013), excluindo-se os pacientes com doença 
de Chagas. Apenas um artigo relativo ao custo crônico (custo 
de manutenção) da ICC foi identificado (Araujo et al., 2005). 
Para IAM, considerou-se a média ponderada das quatro abor-
dagens terapêuticas do infarto apresentadas por Clark et al. 
(Clark et al., 2014). A Tabela 2 apresenta os custos de eventos e 
procedimentos na saúde suplementar. Arbitrou-se um custo 
para a morte, conforme é feito comumente em modelos de 
doenças cardiovasculares, estimando que 50% dos pacientes 

venham a óbito por eventos não súbitos, associados, por-
tanto, a uma internação hospitalar. Foi realizada uma média 
aritmética dos custos de internação por ICC, AVC e IAM (con-
siderando que essas eram as principais causas de morte car-
diovascular no estudo EMPA-REG OUTCOME) e utilizado um 
valor igual a 50% dessa média como custo para pacientes 
que vão a óbito (R$ 23.496). 

O preço da empagliflozina considerou o preço de fábrica, 
com incidência de 18% de ICMS (Imposto sobre Circulação 
de Mercadorias e Serviços), publicado pela Câmara de Regu-
lação do Mercado de Medicamentos (CMED), o que resultou 
em um valor mensal de R$ 170,43 tanto para a apresentação 
de 10 mg quanto para a de 25 mg (Anvisa, 2019). 

A relação de custo-efetividade incremental (RCEI) foi ava-
liada em relação ao produto interno bruto (PIB) per capita 
brasileiro, conforme sugerido pela Organização Mundial da 
Saúde (OMS), sendo considerados como bastante custo-efe-
tivos os valores abaixo do limiar de 1 vez o PIB per capita e 
como custo-efetivos os valores abaixo de abaixo de 3 vezes 
o PIB per capita (Schwarzer et al., 2015; WHO, 2001). O PIB per 
capita considerado foi de R$ 31.587 (valor de 2017).
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Tabela 3.  Resultados do caso-base 

Intervenção Custo total (R$) AVG QALY RCEI (R$/AVG) RCEI (R$/QALY)

Empagliflozina R$ 40.386 9,25 6,60 - -

Tratamento-padrão R$ 27.756 8,30 5,94 - -

Incremental R$ 12.630 0,95 0,66 R$ 13.240 R$ 18.895

AVG: anos de vida ganhos; QALY: anos de vida ganhos ajustados pela qualidade; RCEI: razão de custo-efetividade incremental. 

Tabela 4.  Resultados da análise de sensibilidade determinística 

Parâmetros
RCEI mínima 

(R$/QALY)
RCEI máxima 

(R$/QALY)

Taxa de desconto R$ 14.389 R$ 25.618

Hazard ratio de efetividade R$ 13.716 R$ 24.773

Valor de empagliflozina R$ 13.072 R$ 24.343

Custos dos eventos agudos R$ 17.946 R$ 19.478

Custos dos eventos crônicos R$ 17.584 R$ 19.840

Valor de utilidade basal R$ 15.461 R$ 24.298

Decrementos de utilidade 
associados a eventos 

R$ 18.304 R$ 18.512

Cenário: apenas pacientes 
com AVC prévio

R$ 19.866

Cenário: apenas pacientes 
com IAM prévio

R$ 19.017

Cenário: apenas pacientes 
com DVP prévia

R$ 13.633

AVC: acidente vascular cerebral; DVP: doença vascular periférica; IAM: infarto 
agudo do miocárdio; RCEI: razão de custo-efetividade incremental.

Análises de sensibilidade

Foram feitas as seguintes análises de sensibilidade deter-
minísticas:

 • Taxa de desconto, variando de 0% a 10%; 

 • Efetividade: os HR de morte cardiovascular, 
internação por ICC e desfechos renais foram alterados 
dentro de seus IC 95%, de forma simultânea;

Tabela 2.  Custos de eventos e procedimentos na saúde suplementar

Condição clínica N Custo anual ajustado pela inflação Referência 

Internação por ICC 519 R$ 7.770,24 (2.670,23, 24.651,07)* (Abuhab et al., 2013)

Custo crônico anual da ICC 70 R$ 8.764,18 (Araujo et al., 2005)

Insuficiência renal crônica em diálise 200 R$ 70.552,31 (Sesso et al., 2007)

IAM 2.803 R$ 53.239,00 (Clark et al., 2014)

AVC 128 R$ 79.972,04 ± R$ 137.011,74** (Oliveira-Filho et al., 2010)

Morte cardiovascular N/A
R$ 23.496,83 (Abuhab et al., 2013; Clark et al.,

2014; Oliveira-Filho et al., 2010)

AVC: acidente vascular cerebral; IAM: infarto agudo do miocárdio; ICP: intervenção coronária percutânea; N/A: não se aplica. Valores expressos como média, exceto 
*mediana (interquartil) e **média ± desvio-padrão (DP).

 • Valores de utilidade: variação simultânea 
de todos os valores em ± 20%; 

 • Custos: variação simultânea dos custos de eventos 
agudos em ± 20%; variação simultânea dos custos 
crônicos de manutenção em ± 20%; variação 
dos custos da empagliflozina em ± 20%; 

 • Cenários alternativos de população-alvo, simulando 
coortes de apenas pacientes com: AVC prévio, 
IAM prévio e doença vascular periférica prévia. 

A análise de sensibilidade probabilística foi rodada com 
1.000 simulações, cada uma com 1.000 pacientes. 

Resultados

Em termos de sobrevida global, sem aplicação da taxa de 
desconto, pacientes com a empagliflozina viveram 13,76 
anos vs. 11,76 anos com o tratamento-padrão. Os resultados 
obtidos pela análise do caso-base, considerando 15.000 pa-
cientes, são apresentados na Tabela 3. Os custos totais do 
seguimento dos pacientes foram de R$ 40.386 com empagli-
flozina e de R$ 27.756 com tratamento-padrão. Por sua vez, o 
tratamento com empagliflozina resultou em 6,60 QALYs, 0,66 
a mais do que o tratamento-padrão, e 9,25 AVG, 0,95 além 
do gerado pelo tratamento-padrão. A RCEI resultante foi de  
R$ 18.895 por QALY e de R$ 13.240 por AVG. 

Os resultados da análise de sensibilidade determinística 
são apresentados na Tabela 4. Conforme pode ser visto, a 
RCEI se manteve robusta, com variações maiores secundá-
rias a oscilações da taxa de desconto, HR, custo do medica-
mento e valor de utilidade basal. Em nenhuma das análises 
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a RCEI superou o valor de 1 vez o PIB per capita (R$ 31.587 
em 2017). 

A análise de sensibilidade probabilística teve RCEI média 
de R$ 19.878/QALY, com intervalo de credibilidade (percentis 
de 2,5% a 97,5%) de R$ 5.237 a R$ 36.451. A curva de aceitabili-
dade de custo-efetividade é mostrada na Figura 3. Conforme 
pode ser visto, pouco mais de 50% das simulações seriam 
custo-efetivas, considerando o limiar de 1 PIB per capita; já 
com um limiar de 2 PIB per capita, esse percentual passaria 
de 90%.

para a saúde suplementar, um estudo de caso que analisou 
o dispêndio assistencial de uma operadora de autogestão do 
estado de São Paulo em 2015 mostrou que, em hospitais pri-
vados de grande porte, o AVC não especificado representa 
o maior número de internações, com gasto médio por inter-
nação de R$ 65.262,58 (Lara, 2018). Na Inglaterra, um estudo 
com foco na incidência de diversas doenças cardiovasculares 
em DM2, baseado em uma coorte de 1,9 milhão de pessoas 
(Dinesh Shah et al., 2015), detectou a ICC como uma das duas 
comorbidades mais comuns nos indivíduos com DM2, e a 
coorte incluiu apenas indivíduos com idade de 30 anos ou 
mais sem doença cardiovascular na linha de base. Esse es-
tudo detectou ainda forte associação do DM2 com AVC, an-
gina, ICC e IAM não fatal. Riar et al. (Riar et al., 2018) apontam 
que a empagliflozina poderia gerar economia a longo prazo 
se considerada a diminuição no número de internações por 
ICC associada ao medicamento, como demonstrado no EM-
PA-REG OUTCOME. Essa perspectiva é reforçada por outro es-
tudo que mostrou, para o Canadá, um benefício monetário 
líquido de $ 32,753 por paciente com o uso de empagliflozina 
para um limiar de 50.000 dólares/QALY (Mettam et al., 2016). 
No estudo canadense, o ganho em QALY foi de 0,75, mais 
próximo de nosso estudo (0,66) do que o registrado em um 
trabalho americano (Nguyen et al., 2018) (1,30) e outro grego 
(0,92) (Gourzoulidis et al., 2018).

No Brasil, os planos de saúde não têm obrigatoriedade 
de cobertura de medicamentos de uso domiciliar. Entretanto, 
o tópico da assistência farmacêutica tem sido discutido no 
contexto da saúde suplementar, e entre as principais incor-
porações ao rol da ANS em 2018 encontram-se oito medica-
mentos orais para tratamento de câncer (pulmão, melanoma, 
próstata, tumores neuroendócrinos, mielofibrose e leucemia) 
(Agência Nacional de Saúde Suplementar, 2018). Em 1998, 
uma experiência de assistência farmacêutica foi implantada 
no Brasil no âmbito da sau ́de suplementar, com beneficiaŕios 
de uma operadora com cerca de 200 mil integrantes. O plano 
se propôs a cobrir toda a medicac ̧aõ necessaŕia ao tratamen-
to de doenças crônicas, com coparticipac ̧aõ financeira do be-
neficiaŕio somente em casos que ultrapassassem um limite 
preestabelecido (Reis Neto, 2012). Uma análise retrospectiva 
de 10 anos de utilização por 8.324 beneficiaŕios do programa, 
em comparação com um grupo controle de 38.903 não par-
ticipantes com características epidemiológicas semelhantes, 
mostrou, entre outros, queda na taxa de internação dos parti-
cipantes do programa de 32% ao longo de 10 anos, enquanto 
a do grupo controle cresceu 42%. Nesse sentido, o presente 
estudo contribui para a discussão da assistência farmacêutica 
na saúde suplementar e agrega dados que podem apoiar a 
tomada de decisões em contextos de desembolso direto. 

Algumas limitações do presente estudo devem ser 
mencionadas, entre elas as resultantes do modelo utiliza-
do, conforme descrito anteriormente (Santoni et al., 2018). 
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Figura 3.  Curva de aceitabilidade de custo-efetividade.

Discussão

O presente estudo analisou a relação de custo-efetividade da 
adição de empagliflozina ao tratamento usual de pacientes 
com DM2 e alto risco cardiovascular no contexto da saúde 
suplementar. Os resultados mostram que o regime com em-
pagliflozina foi custo-efetivo, com RCEI abaixo do limiar ado-
tado de 1 PIB per capita. Nessa ótica, os resultados mostraram 
que a empagliflozina foi similarmente custo-efetiva no cená-
rio da saúde suplementar em relação ao cenário do SUS, con-
forme relatado anteriormente por nosso grupo (Santoni et al., 
2018). O fato de os resultados de efetividade da empagliflozi-
na não serem idênticos nos dois estudos, apesar da utilização 
de um mesmo modelo – 9,15 vs. 9,25 AVG e 6,68 vs. 6,60 QALY 
no contexto do SUS vs. saúde suplementar –, simplesmente 
reflete a natureza não determinística desse modelo, ou seja, 
por tratar-se de uma simulação, sempre existirá uma peque-
na variação entre diferentes rodagens do modelo. 

Pesquisadores do Canadá, país que, juntamente com os 
Estados Unidos e a Europa, aprovou o uso de empagliflozina 
para redução da mortalidade cardiovascular em pacientes 
com DM2 e doença cardiovascular, apontam que as interna-
ções por ICC, comuns nesse grupo de pacientes, têm custo 
elevado (Riar et al., 2018). Naquele país, considerando-se a ICC 
como diagnóstico primário e secundário, um estudo proje-
tou para o ano de 2030 um custo de CAD 2,8 bilhões (IC 95%: 
CAD2,6-CAD3,0) associado a internações por essa condição 
(Tran et al., 2016). Entre os poucos dados disponíveis no Brasil 
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Primeiramente, o seguimento do ensaio clínico que norteia 
o modelo (3,1 anos) é menor que o horizonte temporal do 
modelo propriamente dito, que foi o tempo de vida, equi-
valente a 13,6 e 11,6 anos para a empagliflozina e para o tra-
tamento-padrão. Ainda, foram aplicados dados de utilidade 
internacionais para três das condições de saúde modeladas; 
entretanto, para a maioria dos parâmetros, os valores de 
utilidade foram obtidos de estudos nacionais, reforçando a 
relevância dos resultados. Além disso, as informações sobre 
custos na saúde suplementar são relativamente escassas e 
muito heterogêneas e, portanto, os dados disponibilizados 
podem não ser representativos do setor. Finalmente, o índice 
utilizado para atualizar os custos, o Índice Nacional de Preços 
ao Consumidor Amplo (IPCA), não reflete necessariamente a 
inflação do setor saúde. 

Por outro lado, é importante salientar a origem robusta 
dos dados de efetividade, derivados do EMPA-REG OUTCOME, 
um ensaio clínico randomizado com mais de 7.000 pacientes 
e que aferiu diretamente desfechos clinicamente relevantes. 
Para compensar a heterogeneidade das informações de cus-
tos disponíveis no âmbito da saúde suplementar, uma busca 
exaustiva foi realizada mediante revisão sistemática da litera-
tura. Sendo assim, o estudo apresenta dados inovadores em 
um setor carente de evidências de alta qualidade metodoló-
gica que sirvam para embasar a tomada de decisões. 

Conclusão

O presente trabalho mostrou que a empagliflozina é um tra-
tamento custo-efetivo para pacientes com DM2 e alto risco 
cardiovascular no contexto da saúde suplementar. Os resul-
tados obtidos se mostraram robustos diante das incertezas 
dos parâmetros. Considerando a heterogeneidade de cená-
rios e a carência de dados no contexto da saúde suplementar 
no Brasil, este estudo oferece informações relevantes para o 
setor no enfrentamento do DM2, cuja carga continua a au-
mentar no país. 
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RESUMO
Objetivo: No Brasil, estudos sobre o tempo de vida das operadoras de planos de saúde são escas-
sos. Assim, o artigo tem o objetivo de investigar fatores econômicos que explicam a sobrevida de 
empresas de plano de saúde. Métodos: Foi utilizada a técnica estatística denominada análise de 
sobrevivência, por meio do modelo semiparamétrico de Cox. Os dados foram obtidos no site da 
ANS (agência reguladora do setor) e referem-se a 929 operadoras de todas as regiões do país, em 
2011-2018. As seguintes variáveis foram analisadas: Beneficiário (número médio de beneficiário por 
operadora), Porte (Porte 1: até 20 mil beneficiários, Porte 2: entre 20 mil e 100 mil beneficiários, Porte 
3: acima de 100 mil beneficiários), Tempo no Mercado (quantidade de trimestres que a operadora 
permaneceu no mercado), Receita/Despesa (Muito baixa, Baixa, Alta e Muito alta), Lucro (Operadoras 
que lucraram e Operadoras que não lucraram), Tipo de Gestão (Gestão sem fins lucrativos e Gestão 
empresarial) e por último tem-se a variável (dependente) Falência, que indica se a operadora so-
licitou o encerramento das suas atividades. Resultados: Observou-se uma taxa de mortalidade 
para operadoras de pequeno porte maior comparativamente às demais, com probabilidade de não 
sobrevivência no mercado duas vezes menor em relação às empresas de médio porte e três vezes 
menor se comparada às de grande porte. Conclusões: Empresas de pequeno porte encontram-se 
em grande desvantagem no panorama brasileiro de operadoras de planos de saúde, qualquer que 
seja seu tempo de vida no mercado.

ABSTRACT
Objective: In Brazil, studies on the survival time of health insurance providers are scarce. Thus, this 
article aims to investigate economic factors that explain the survival of these companies. Methods: 
The statistical technique survival analysis was used (Cox semi-parametric model). Data were obtai-
ned from the ANS (regulatory agency) website and refer to 929 operators from all regions of the 
country, 2011-2018. The following variables were analyzed: Beneficiaries (average number of benefi-
ciaries per provider), Size (Size 1: Up to 20 thousand beneficiaries, Size 2: Between 20 thousand and 
100 thousand beneficiaries, Size 3: Above 100 thousand beneficiaries) Time in market (Number of 
quarters that the provider remained in the market), Revenue/Expenses (Very Low, Low, High and Very 
High), Profit (Providers that profited and providers that did not profit), Type of Management (Nonpro-
fit Management and For profit/Business Management) and lastly the (dependent) Bankruptcy varia-
ble, which indicates if the operator requested the ending of its activities. Results: A higher mortality 
rate was observed for small providers compared to the others, with a probability of non-survival in 
the market two times smaller in relation to medium-sized companies and three times lower than the 
large ones. Conclusions: Small businesses are at a great disadvantage in the Brazilian panorama of 
health insurance providers, regardless of their life time in the market.
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Introdução

A recessão econômica que assolou o Brasil nestes últimos 
quatro anos afetou negativamente o crescimento do núme-
ro de beneficiários nos planos privados de saúde. Em virtude 
da tímida recuperação da economia em 2017, parece estar 
ocorrendo uma reversão da tendência do número de brasi-
leiros com planos de saúde, e esse impacto positivo come-
ça a ser percebido, segundo a Agência Nacional de Saúde 
Suplementar (ANS), a partir de 2018. No segundo trimestre 
de 2018, a quantidade de beneficiários de planos de saúde 
voltou a crescer, apurando 0,3% em relação ao trimestre 
anterior e aumento de 132 mil novos beneficiários (Cenário 
Saúde, 2018). 

A atuação dos planos privados de saúde remonta à déca-
da de 1950, porém sua regulamentação se deve à Lei Orgâ-
nica da Saúde nº 8.080/1990, que dispôs sobre o segmento 
conhecido como “complementar”, controlado pelo Sistema 
Único de Saúde (SUS). Por outro lado, o setor “suplementar”, 
no qual um indivíduo ou empresa faz a opção por planos de 
saúde privados, teve a sua regulamentação na Lei nº 9.656, 
de junho de 1988, e em janeiro de 2000 criou-se a ANS desti-
nada à regulamentação desse setor (http://www.ans.gov.br/
aans/quem-somos/historico). 

Devido à assimetria de informação e ao evento conheci-
do como seleção adversa, a ANS tem papel crucial na regu-
lamentação dos contratos oferecidos pelos planos privados 
de saúde, e a entrada e a saída das operadoras no mercado 
estão fortemente regulamentadas, ou seja, devem seguir cri-
térios estritamente definidos em lei. Estamos assumindo que 
a assimetria de informações acontece quando as operadoras 
e também os beneficiários do plano não possuem todas as 
informações necessárias sobre os bens e serviços que estão 
sendo ofertados e/ou adquiridos, ou seja, estamos admitin-
do a não existência de informação perfeita das partes en-
volvidas. Como consequência da assimetria de informação, 
a seleção adversa ocorre quando o beneficiário faz uso do 
plano com probabilidade acima da média ou entra com uma 
doença preexistente; do lado da operadora se dá quando 
passa a cobrar preços diferenciados por faixa etária ou sexo, 
penalizando, assim, os beneficiários que fazem uso do plano 
dentro da média de mercado.

Por exemplo, o aporte mínimo financeiro deve ser in-
corporado ao patrimônio líquido da empresa em até seis 
anos, quando então a empresa sai da condição de “registro 
provisório” para “permanente”; e a saída do mercado é con-
dicionada ao cumprimento de regulamentações relativas à 
continuidade do acesso aos serviços prestados. Assim, para 
o encerramento das atividades, uma operadora deve garan-
tir acesso continuado aos serviços oferecidos, por meio da 
transferência de carteira ou opção de migração para outro 
plano, sendo mantidos os prazos de carência já cumpridos. 

Também não deve haver nova taxa de adesão, pré-mensali-
dade ou outras taxas relativas ao novo plano.

Nesse contexto, este artigo tem o objetivo de analisar a 
sobrevida das empresas brasileiras de planos de saúde du-
rante o período de 2011 a 2018. Para tanto, lança mão de 
técnicas estatísticas de modelagem não lineares de sobrevi-
vência cujo estimador não paramétrico para a função sobre-
vivência é resultante de um modelo Cox. 

Métodos

Análise de sobrevivência
O termo “análise de sobrevivência” está muitas vezes ligado 
a situações médicas envolvendo dados censurados. No en-
tanto, essa técnica é perfeitamente apropriada às áreas da 
engenharia, ciências sociais e economia. Nesta última área, 
por exemplo, pesquisadores trabalham em estudos de mu-
danças de empregos, desempregos, promoções e aposenta-
doria (Colosimo & Giolo, 2006).

O principal interesse da análise de sobrevivência é es-
pecificar a variável aleatória não negativa “tempo de falha” 
(tempo até a ocorrência de um evento de interesse). Isso é 
feito por meio de uma função de sobrevivência ou pela fun-
ção de taxa de falha (Colosimo & Giolo, 2006; Bastos, 2006). A 
função de sobrevivência é definida como a probabilidade de 
uma observação não falhar até um certo tempo t (Colosimo  
& Giolo, 2006):

S(t) = P(T ≤ t)
em que: T: tempo de falha; t: tempo de sobrevida.
Há técnicas paramétricas e não paramétricas para estimar 

essa função de sobrevivência, sendo muito utilizado o esti-
mador apresentado por (Kaplan & Meier, 1958):

Ŝ(t) ∏
j:tj<t

  1 –
dj

 
 n

j 
,

em que t
1
 < t

2
 …< t

k
: , os k tempos distintos e ordenados 

de falha, d
j
 o número de falhas em t

j
, j = 1, …, k, e n

j 
, e n

j
 é o 

número de indivíduos sob risco em t
j
, ou seja, os indivíduos 

que não falharam e não foram censurados até o instante ime-
diatamente anterior a t

j
. 

Modelo de regressão de Cox 

A introdução desse modelo permite analisar dados decorren-
tes de estudo de tempo até a ocorrência de um evento de 
interesse, sendo ele ajustado por covariáveis. O modelo de 
Cox para uma única covariável pode ser descrito como:

l
1
(t) = l

0
(t)exp{bx}, ou seja, l

1
(t) = l

0
(t)exp{b}, sex = l

0
(t), 

sex = 0
Sendo l

1
(t) a taxa de falha para um dado i qualquer.

Agora, considere-se p covariáveis, de modo que x seja um 
vetor com os seguintes componentes x = (x

1
, …, x

p
)T. Então a 

expressão geral do modelo Cox fica:
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l
1
(t) = l

0
(t)g{xT b}.

Sendo g uma função não negativa e assuma que g(0) = 1.
Logo, esse modelo é composto pelo produto de dois 

componentes, um não paramétrico e outro paramétrico. 
O componente não paramétrico Λ

0
(t) não é especificado 

e é uma função não negativa no tempo. Ele é usualmente 
chamado de função de base ou basal, pois l(t) = l

0
(t)  quan-

do x = 0. O componente paramétrico é frequentemente usa-
do na seguinte forma multiplicativa:

g{xT b} = exp {b
1
x

1 
+ … + b

p
x

p
}, em que b é o vetor de parâ-

metros associados às covariáveis. Essa forma garante que l(t) 
seja sempre não negativa. 

Esse modelo é também denominado de modelo de riscos 
proporcionais, pois a razão das taxas de falha de dois indivídu-
os i e j é constante no tempo e é dada por:

λ
i
(t) 

λ
j
(t) 

= =
λ

0
(t)exp {x

i
 β} 

λ
0
(t)exp {x

j
 β} 

T

exp {x
i
 β-x

j
 β} T T

T

Caracterização de operadoras 
em saúde no país

Segundo a definição que consta no artigo 4º da Resolução 
Normativa nº 392/20151, que trata de ativos garantidores, o 
tamanho das operadoras, segundo o porte, tem como refe-
rência o Sistema de Informações de Beneficiários (SIB), con-
forme os critérios: a) operadora de pequeno porte: número 
de beneficiários inferior a 20 mil; b) operadora de médio 
porte: número de beneficiários entre 20 mil e 100 mil; e c) 
operadora de grande porte: número de beneficiários supe-
rior a 100 mil. Neste trabalho será usado como Proxy [diferen-
temente da definição do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro 
e Pequenas Empresas (Sebrae), que estabelece critérios de 
faturamento] o tamanho da carteira das operadoras. 

Obtenção de dados e seleção de covariáveis

A Tabela 1 indica as variáveis utilizadas neste estudo. As va-
riáveis foram obtidas no site da ANS (http://www.ans.gov.
br/), em seu sistema Tabnet. Ao todo, coletaram-se dados de 
929 operadoras de planos de saúde especializadas apenas 
na área de medicina, ou seja, operadoras cujas modalidades 
são referentes a planos dentários não foram consideradas. No 
estudo, “beneficiários” significam a média de beneficiários no 
período estudado e o porte de cada operadora foi definido 
de acordo com o número médio de beneficiários. Assim, 
operadoras em que a média de beneficiários não ultrapassou 
20 mil foram consideradas de Porte 1, já as que têm mais de 

1 Agência Nacional de Saúde, Resolução Normativa – RN nº 392, de 9 
de dezembro de 2015. Pesquisa feita no site http://www.ans.gov.br/
component/legislacao/?view=legislacao&task=TextoLei&format=raw&i
d=MzE1Mg== em 01/01/2019.

20 mil e menos de 100 mil foram consideradas de Porte 2 e 
as que têm acima de 100 mil foram consideradas de Porte 3. 
A variável Porte é construída a partir da definição do núme-
ro de beneficiários de acordo com os critérios estabelecidos 
pela ANS. 

Os dados relativos à despesa representam o resultado da 
soma de despesas assistencial, administrativa, de comerciali-
zação e outras despesas operacionais, e a receita foi calculada 
como a soma das receitas de contraprestações e outras recei-
tas operacionais. Essa variável foi dividida em quatro classes, 
denominadas de: Muito baixa (5,9 x 107), Baixa (entre 6,0 x 107  
e 2,3 x 108), Alta (entre 2,4 x 108 e 6,9 x 108) e Muito alta (acima 
de 7 x 108). A variável Lucro foi então definida como binária: 1 
para empresas com receitas maiores que despesas e 0 caso 
contrário. 

Foram considerados dois tipos de gestões. O primeiro 
tipo leva em conta apenas as operadoras sem fins lucrativos, 
cujas modalidades são: Autogestão, Cooperativa Médica e Fi-
lantropia. O outro tipo foi denominado de Empresarial, fazen-
do parte desse grupo das modalidades: Medicina de Grupo e 
Seguradora Especializada em Saúde.

Análise descritiva

As variáveis foram inicialmente caracterizadas por meio de 
suas médias (variáveis contínuas) e percentuais (categóricas) 
e, a seguir, foram estimadas curvas de Kaplan-Meier para as 

Tabela 1.  Descrição das variáveis estudadas – 929 operadoras de 

saúde, Brasil, 2011-2018

Variável Descrição

Operadora Empresa que fornece o plano de saúde

Beneficiário
Número médio de beneficiários 
durante o tempo (em trimestres) 
da operadora no mercado

Porte

Porte da operadora (1 = até 20 mil  
beneficiários, 2 = entre 20 mil e 
100 mil beneficiários, 3 = acima 
de 100 mil beneficiários)

Tempo no mercado
Número de trimestres que a operadora 
permaneceu no mercado

Receita
Quantidade total de receitas 
da operadora

Despesa
Quantidade total de despesas 
da operadora

Lucro
(0 = operadoras que não lucraram, 
1 = operadoras que lucraram)

Tipo de gestão (0 = sem fins lucrativos, 1 = empresarial)

Faliu
Variável que indica se a operadora 
faliu (0 = não, 1 = sim)

Fonte: O Autor.
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seguintes variáveis: Porte da operadora, Tipo de gestão, Tempo 
de operação e Lucro. A hipótese nula de inexistência de dife-
rença ente curvas relativas a categorias de uma variável foi 
testada pelo valor-p em um teste Log-Rank (Mantel, 1966).

Modelagem 

No modelo, o período de observação inicia-se no ano de 
jun./2011 e finda em jun./2018, e o tempo de duração das 
operadoras no mercado é dado em trimestres. O tempo de 
duração das operadoras no mercado foi a variável depen-
dente ou resposta. Dessa forma, foi contabilizado o número 
de trimestres em que a operadora apresentou pelo menos 
um beneficiário a partir de jun./2011 até jun./2018. Algumas 
empresas iniciaram suas atividades após o primeiro trimestre 
do estudo, portanto a análise avalia o tempo de sobrevivên-
cia a partir do começo do estudo ou do início de suas ativi-
dades. Foi considerado como “censura” qualquer operadora 
que não faliu durante o período estudado, independente-
mente do seu início de atividades. Nesse contexto, adotou-se 
“censura à direita do tipo I” (o estudo será terminado após um 
período preestabelecido de tempo e a falência das operado-
ras ainda não ocorreu até o final do estudo). 

Para selecionar as covariáveis do modelo de Cox, são utili-
zados sete passos, e em cada um deles são feitos testes de hi-
póteses com o intuito de verificar a importância das variáveis 
no modelo. Nesse contexto, será utilizado o Teste da Razão 
de Verossimilhanças Generalizadas (TRVG), e sob hipótese 
nula ele segue uma distribuição qui-quadrado.

Apresentado por Wilks (1938), o teste tem como interes-
se obter o máximo da log-verossimilhança para os modelos 
com todos os parâmetros fixos e modelos com um número 
reduzido de parâmetros. E para obter a estatística de teste, 
utilizamos duas vezes a diferença log-verossimilhança sob 
esses dois modelos.

O teste da Razão de Verossimilhanças (RV) pode ser útil quan-
do temos o interesse de verificar se o modelo com mais parâme-
tros não se ajusta significativamente melhor do que um modelo 
restrito (com um número menor de parâmetros). Além disso, o 
teste da Razão de Verossimilhanças, em particular, não é indica-
do quando o tamanho amostral é pequeno, tornando, assim, 
os procedimentos inferenciais aproximados pouco satisfatórios 
(Melo et al., 2009; Stein, 2008). A estatística da RV é dada por:

Q
rv

 = 2(L
1
-L

2
),

em que L
1
 representa o máximo da log-verossimilhança 

sob o modelo restrito (encaixado) e L
2 
 é a log-verossimilhan-

ça correspondente do modelo com r variáveis adicionais e 
1(.) corresponde à log-verossimilhança. Temos que Q

rv
 segue 

uma distribuição qui-quadrado com r graus de liberdade. 
Em todos os testes, utilizou-se α = 0,05. Para o modelo 

final, foram calculados também os intervalos de confiança de 
95% para as variáveis remanescentes.

Para o ajuste computacional do modelo, foi utilizado 
o pacote survival, disponível para o software R em https://
cran.r-project.org/web/packages/survival/index.html (R Core 
Team, 2018).

Resultados

A Tabela 2 ilustra o conjunto de dados das 929 operadoras 
analisadas. “Operadoras falidas” foram aquelas que não so-
breviveram até jun./2018. A análise de Kaplan-Meyer (Figura 1) 
indica que as operadoras de menor porte têm a menor pro-
babilidade de sobrevivência (Portes 2 e 3 possuem curvas 
de sobrevivência semelhantes). Relativamente aos tipos de 
gestão, há diferença significativa entre as duas curvas de so-
brevivência, e, quanto menor a receita da empresa, menor a 
probabilidade de sobrevivência. Como esperado, operado-
ras com lucro tiveram maior probabilidade de sobrevivência 
(Tabela 3).

A partir dos procedimentos descritos anteriormente, ob-
teve-se como modelo final de Cox a equação: 

l(t) = l
0
(t)exp{b

1
X

1 
+

 
b

2
X

2 
+

 
b

3
X

3 
+

 
b

4
X

4
}, 

em que: X
1
: Porte 2; X

2
: Porte 3; X

3
: Gestão empresarial; X

4
: 

Lucro. 
Os coeficientes desse modelo (com as seguintes catego-

rias de referência: Porte 1, Gestão sem fins lucrativos e Opera-
doras que não lucraram) são apresentados na Tabela 4. Não 
foram detectadas interações entre as variáveis do modelo, e 
a suposição de riscos proporcionais pode ser aceita para to-

Tabela 2. Conjunto de dados 929 operadoras de saúde, Brasil, 
2011-2018

Porte

Tipo Percentual Percentual de 
Sobrevivência  

Até 20 mil beneficiários 61,57% 71,15%

Entre 20 mil e 100 mil beneficiários 29,81% 86,28%

Acima de 100 mil beneficiários 8,61% 87,50%

Lucro

Tipo Percentual Percentual de 
Sobrevivência  

Não 33,80% 59,23%

Sim 66,20% 86,17%

Gestão

Tipo Percentual Percentual de 
Sobrevivência  

Sem fins lucrativos 58,56% 83,63%

Empresarial 41,44% 67,79%

Fonte: O Autor.
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Tabela 3. Estatísticas de comparação das curvas de sobrevivência dos Tipo de gestão, Lucro, Receita, Despesa e Porte das operadoras 
estudadas – 929 operadoras de saúde, Brasil, 2011-2018

Variável

Teste (Valor-p)

Log-Rank Wilcoxon Generalizado

Tipo de Gestão

Sem fins lucrativos x Empresarial <0,0001 <0,0001

Lucro      

 Empresa lucrou x Empresa não lucrou <0,0001 <0,0001

Receita/Despesa  

Muito baixa x Baixa <0,0001 <0,0001

Muito baixa x Alta <0,0001 <0,0001

Muito baixa x Muito alta <0,0001 <0,0001

Baixa x Alta 0,0026 0,0017

Baixa x Muito alta <0,0001 <0,0001

 Alta x Muito alta 0,1245 0,124

Porte 

Baixo x Médio <0,0001 <0,0001

Baixo x Alto 0,0026 0,7624

 Médio x Alto 0,0012 0,7438

Fonte: O Autor.

Fonte: O Autor.

Figura 1.  Curvas de sobrevivência estimadas pelo método de Kaplan-Meier – 929 operadoras de saúde, Brasil, 2011-2018.
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das as variáveis. Em suma, pode-se afirmar que: 1. O risco de 
falência de operadoras do Porte 1 é duas vezes maior do que 
o de operadoras do Porte 2 (exp{0,706} = 2,026); 2. O risco de 
falência de operadoras do Porte 1 é 2,3 vezes maior do que o 
de operadoras do Porte 3 (exp{0,847} = 2,333); 3. As operado-
ras com o tipo de gestão empresarial têm o risco de falência 
quase duas vezes maior que empresas sem fins lucrativos; 4. 
Operadoras que não tiveram lucro possuem risco de falência 
três vezes maior do que aquelas que lucraram (exp{1,144} = 
3,140). Por meio da Tabela 5, observa-se que em nenhuma 
covariável a suposição básica de riscos proporcionais é re-
jeitada. Para um bom ajuste, deve-se considerar também a 
correlação dos riscos com o tempo (p). Ou seja, p próximo de 
zero indica que não existe tendência entre o risco de falên-
cia e o tempo. Por exemplo, se uma operadora tiver risco de 
falência duas vezes maior que outra durante certo trimestre, 
esse comportamento deve perdurar durante todo o estudo. 
Portanto, como a suposição básica de riscos proporcionais 
não foi rejeitada, considera-se que foi obtido bom ajuste. 
Para mais detalhes sobre o teste de riscos proporcionais  
(H

o 
:p = 0), ver Colosimo & Giolo (2006).

Discussão

Este estudo investigou a sobrevida das empresas brasileiras 
de planos de saúde durante o período de 2011 a 2018, com 
atenção particular às pequenas e médias empresas desse se-
tor. Os resultados principais da pesquisa indicam que as ope-
radoras de planos de saúde de pequeno porte têm probabi-
lidade de não sobrevivência no mercado duas vezes menor 
em relação às empresas de médio porte e três vezes menor 
se comparadas às de grande porte, e vale também ressaltar 

que esse risco de falência independe do tempo que a empre-
sa de pequeno porte atua no mercado, resultado esse que 
pode ser observado nos resultados do modelo de Cox, que 
apontou não significativa para a variável tempo de operação.

Como mencionado, existem barreiras à entrada e à saí-
da de novas operadoras no mercado. Assim, a partir de 
seus marcos regulatórios, as empresas foram obrigadas a se 
adaptar às novas exigências, aumentando a concentração 
no mercado das operadoras de médio e grande porte e, 
consequentemente, com redução ou mortalidade das em-
presas de pequeno porte. Segundo Corrêa (2016), o número 
de operadoras entre 2006 e 2015 reduziu-se em cerca de um 
terço. Uma parte da explicação desse fenômeno deve-se ao 
aumento dos custos: enquanto as receitas operacionais entre 
2008 e 2018 cresceram em média 197%, as despesas assisten-
ciais, no mesmo período, aumentaram em 212% (ANS, 2018).

O modelo de Cox indicou que as micro e pequenas em-
presas (MPEs) e, em especial, as de empresas pequeno porte 
apresentam risco de falência relativa considerável. No entan-
to, as MPEs são protagonistas de grande parte dos impor-
tantes índices da economia brasileira. Dados do Anuário do 
Trabalho na Micro e Pequena Empresa (Dieese, 2014), organi-
zado pelo Sebrae (Sebrae/Dieese, 2013), mostraram que em 
2013 as MPEs responderam, em média, por 99% dos estabe-
lecimentos, 52% dos empregos formais de estabelecimentos 
privados não agrícolas do país e de quase 42% da massa de 
salários paga aos trabalhadores desses estabelecimentos; 
e setorialmente o comércio manteve-se como a atividade 
com o maior número de MPEs. Da mesma forma, as peque-
nas empresas de plano de saúde ativas em outubro de 2018 
representam 63% do total das operadoras; considerando as 
MPEs, esse percentual sobe para 90%. A maioria dessas MPEs 
está localizada no interior do país e é responsável pelo aten-
dimento a mais de 6 milhões de beneficiários de planos de 
saúde (cerca de 10% do total).  

Essas baixas taxas de sobrevivência das MPEs, observadas 
no presente estudo, sempre têm despertado a atenção dos 
estudiosos sobre o tema, e Davis (1939) já as estudava no fi-
nal da década de 1930. Sua pesquisa, realizada com dados da 
empresa Dun & Bradstreet, mostra que, em algumas cidades 
dos Estados Unidos, a mortalidade das MPEs chegava a 77,6% 
ao final do terceiro ano de atividade. Em termos gerais, os 
principais fatores citados pelo autor como responsáveis por 
essa alta taxa de mortalidade consistiam da falta de mão de 
obra especializada, falta de infraestrutura, instabilidade polí-
tica e econômica, e rápida mudança de demanda por parte 
dos clientes (Filardi, 2006). No Brasil, embora não existam tra-
balhos específicos na área de saúde, o Sebrae (2016), toman-
do como base os dados disponibilizados pela Secretaria da 
Receita Federal entre os anos de 2008 a 2012 (até quatro anos 
de atividade), identificou os fatores condicionantes do fracas-
so e do sucesso das MPEs.

Tabela 5. Testes da proporcionalidade das taxas de falhas no 
modelo de Cox

Covariáveis (categorias) ρ x2 Valor-p

Porte 2 -0,102 2,250 0,134

Porte 3 -0,024 0,122 0,727

Empresarial 0,028 0,164 0,685

Lucro -0,125 3,404 0,065

Global - 6,555 0,161

Fonte: O Autor.

Tabela 4.  Resultado do ajuste do modelo de regressão de Cox

Covariável (Categorias) Estimativa Erro-padrão Valor-p

Porte 2 -0,706 0,181 <0,0001

Porte 3 -0,847 0,326 0,010

Empresarial 0,710 0,140 <0,0001

Lucro -1,144 0,141 <0,0001

Fonte: O Autor.
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Conclusão

O principal resultado do trabalho mostra que as pequenas 
empresas de planos de saúde estão em posição muito des-
vantajosa no país. Um fator determinante dessa desvanta-
gem é o excesso de regulamentação exigida, o que é reco-
nhecido pela própria ANS, a qual implementou um conjunto 
de medidas com o objetivo específico de diminuir o excesso 
de regulamentação (Resolução Normativa nº 274, de 20 de 
outubro de 2011). No entanto, o resultado principal deste tra-
balho reforça a tese de que tais medidas não surtiram o efeito 
desejado nas empresas de pequeno porte no setor de saúde 
no período analisado. 
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RESUMO
Objetivo: As úlceras de pressão constituem uma condição evitável que se traduz numa diminuição 
da qualidade de vida do doente. Simultaneamente representam um acréscimo nos custos para os 
serviços de saúde, associados ao aumento do tempo de internamento. A investigação é fundamen-
tal para justificar a prevenção enquanto medida de sustentabilidade e melhoria dos cuidados de 
saúde. O estudo visa estimar o efeito individual das diferentes categorias das úlceras de pressão no 
incremento do tempo de internamento hospitalar e os ganhos em saúde que derivam da interven-
ções autónomas e independentes dos enfermeiros do domínio da prevenção das UP. Métodos: A 
determinação do impacto incremental das diferentes categorias das UP no tempo de internamento 
é obtida por uso de um modelo econométrico concebido para esse fim. Os ganhos em saúde são 
determinados com o uso da equação preconizada pela ordem profissional dos enfermeiros (OE). Re-
sultados: O impacto incremental das diferentes categorias de UP no internamento hospitalar é por 
ordem crescente de severidade clínica da UP de 1,05 dias; 1,64 dias; 3,53 dias e 10,29 dias. Estima-se 
que tenha sido prevenido o incremento de 2977,61 dias de internamento hospitalar, em resultado 
da prevenção das úlceras de pressão. Conclusão: É possível incrementar os ganhos em saúde e 
contribuir na redução do impacto das UP no internamento hospitalar ao clinicamente indispensável 
através da maximização na efetividade diagnóstica.

ABSTRACT
Objective: Pressure ulcers are an avoidable condition that results in a decrease in the health related 
quality of life of the client. At the same time, they represent an increase in costs for health services 
associated with an increase in length of hospital stay. Research in this area is fundamental to justify 
prevention as a measure of sustainability and improvement of health care. The study aims to estimate 
the individual effect of the different categories of pressure ulcers on the increase of hospitalization time 
and the health gains derived from autonomous and independent interventions of nurses in the field of 
PU prevention. Methods: The determination of the incremental impact of the different UP categories 
in the length of stay is obtained by using an econometric model designed for this purpose. Health 
gains are determined using the equation recommended by the professional order of nurses (OE). Re-
sults: The incremental impact of the different categories of PU on hospital admission is in ascending 
order of clinical severity of PU of 1.05 days; 1.64 days; 3.53 days and 10.29 days. It is estimated that an 
increase of 2977.61 days of hospitalization was prevented, as a result of the prevention of pressure 
ulcers. Conclusion: It is possible to increase the health gains and contribute in reducing the impact 
of PUs in hospital admission to the clinically indispensable by maximizing the diagnostic effectiveness.
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Introdução

O tempo de internamento consiste numa medida da efetivi-
dade dos cuidados de saúde, refletindo, em parte, a qualidade 
dos serviços prestados pelas instituições e sistemas de saúde 
(Theisen et al., 2012; Vetrano et al., 2014). As instituições, com 
um aumento do tempo de internamento, além do tempo mé-
dio expectado, para uma dada condição clínica apresentam 
um consequente aumento evitável dos custos e também uma 
perda significativa da capacidade hospitalar. Esta última é me-
dida pela taxa de ocupação das camas no período excedente, 
ou seja, as mesmas durante esse período seriam utilizadas no 
tratamento de outros doentes, constituindo isto o custo de 
oportunidade. 

O incremento do período de internamento está associa-
do, no caso dos doentes idosos, a uma aceleração do declínio 
funcional e à crescente probabilidade de desenvolvimento de 
complicações hospitalares (i.e.: infeções nosocomiais, úlceras 
de pressão, entre outros) (Graves et al., 2005; Theisen et al., 2012; 
Vetrano et al., 2014).

Embora o diagnóstico médico principal constitua o maior 
preditor do tempo de internamento hospitalar, há uma diver-
sidade de fatores que influenciam este último, sobretudo na 
população envelhecida (Graves et al., 2005; Vetrano et al., 2014).

Uma parte significativa dos fatores identificados é do do-
mínio clínico, mas não na sua totalidade, existindo outros de 
natureza social e económica (não clínicos) que apresentam um 
papel relevante. 

No que diz respeito aos fatores clínicos, os que estabe-
lecem uma associação estatisticamente significativa com o 
aumento do tempo de internamento são o maior número 
de doenças crónicas, um maior declínio cognitivo e funcio-
nal, a capacidade de marcha preservada com velocidade de 
deslocação inferior a 0.80 m/s, a dependência em atividades 
de vida diária e a excessiva polimedicação (ingestão de 10 ou 
mais medicamentos), em que este último constituiu um dos 
preditores com maior impacto (Graves et al., 2005; Vetrano et 
al., 2014). Do mesmo modo, uma maior pontuação no charlson 
comorbidity index (CCI) está associada a um maior incremento 
do tempo de internamento (Vetrano et al., 2014). 

Uma parte significativa dos fatores anteriormente citados 
traduz-se em necessidades de apoio no domicílio. Em contex-
tos sociais e económicos onde o suporte familiar e social do 
doente é frágil ou inexistente para suprimir as mesmas, ocorre 
um incremento do tempo de internamento em consequência 
do protelamento da alta clínica (Wright et al., 2003). A referencia-
ção para os cuidados continuados de doentes que necessitam 
de reabilitação funcional após um episódio agudo de doença 
constitui também, no Hospital em análise, um fator associado ao 
aumento do tempo de internamento (Ferreira, 2012).

Alguns estudos concluem que determinados fatores, como 
a permanência em unidades de cuidados intensivos (UCI), o 

uso de ventilação invasiva e infeções, encontram-se associa-
dos a um incremento do tempo de internamento, tal como a 
presença da sonda nasogástrica e a incontinência fecal. Essas 
variáveis não são fatores explicativos do aumento do tempo 
de internamento, mas são definidas como variáveis proxys 
que representam determinados estados de saúde. O primei-
ro conjunto de fatores descrito define doentes com um pior 
estado de saúde e uma admissão hospitalar potencialmente 
complicada, o segundo conjunto representa um grupo de 
comorbilidades dos doentes que se encontravam omissas no 
modelo de regressão multivariado (Graves et al., 2005; Theisen 
et al., 2012).

As úlceras de pressão são lesões da pele ou tecido sub-
jacente localizadas, normalmente, sobre as proeminências ós-
seas e contribuem para um aumento significativo da estadia 
hospitalar causando um impacto variável entre os 2,6 e os 16 
dias (Allman et al., 1999; Ash, 2002; Gomes et al., 2014; Graves et 
al., 2005; Gunningberg & Stotts, 2008; Schuurman et al., 2009; 
Theisen et al., 2012; Williams et al., 2000). Não obstante, a inci-
dência hospitalar de UP, em doentes de cirurgia major do do-
mínio cardiotorácico, demonstrou que o impacto incremental 
no tempo de internamento não foi estatisticamente significa-
tivo, mas contribuiu para um aumento considerável no tempo 
de permanência em UCI. Estes últimos ficaram 7,4 dias em UCI, 
um valor comparativamente superior aos 4,1 dias apresenta-
do em doentes sem úlcera de pressão. Estas foram o único 
fator explicativo com significância estatística para o sucedido 
(Schuurman et al., 2009). Por sua vez, alguns autores referem 
que apenas 5,5% da incidência hospitalar de UP é responsável 
pelo aumento do tempo de internamento, permanecendo os 
doentes no hospital apenas para o exclusivo tratamento das 
mesmas (Lardenoye et al., 2009).

A prevalência de UP na admissão hospitalar alcança os 
22,9%, enquanto que a incidência varia entre 1,3% e os 53,4% 
em resultado das características clínicas e do contexto de cuida-
dos (Gunningberg & Stotts, 2008; Lardenoye et al., 2009; Schuur-
man et al., 2009). No contexto português, um estudo realizado 
no Hospital de Aveiro, em 2012, revelou que 3,4% dos doentes 
apresentaram UP, em que 63,5% foram desenvolvidas em con-
texto hospitalar (Sardo et al., 2016). As UCI e as enfermarias de 
Ortopedia e de Medicina Interna apresentam os valores de inci-
dência, normalmente, mais acentuados (Graves et al., 2005). Con-
tudo, o impacto da prevalência e da incidência é distinguível no 
tempo de internamento. Verifique que o impacto do primeiro 
estimou-se em 13,8 dias, embora significativo é claramente in-
ferior aos 24,5 dias consequente do segundo. A odd ratio dos 
doentes que desenvolvem UP no hospital incrementarem  a es-
tadia hospitalar é de 1,62 em contraste com 1,24 da prevalência 
de UP na admissão (Theisen et al., 2012).

O aumento dos custos que deriva do prolongamento da 
estadia hospitalar resulta, em particular, do tempo despendido 
pelos enfermeiros com o tratamento das UP, da atividade diag-
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nóstica do risco e consequente aplicação de medidas de pre-
venção (i.e.: posicionamento, entre outros), e da utilização de 
material de consumo clínico e farmacêutico (MCCF) (Bennett 
et al., 2004; Theisen et al., 2012). A probabilidade de transição 
para estados de saúde de severidade clínica superior ou com 
complicações na cicatrização que derivam da colonização, ce-
lulites e osteomielites contribui para a dilatação dos custos. O 
tratamento da UP de categoria IV não complicada e uma outra 
com osteomielite apresenta um custo que se estende entre 
7.750 e 24.214 libras, respetivamente. O custo médio do trata-
mento da UP de categoria I à IV, englobando as probabilidades 
de complicações, oscila entre 1.064 e 10.571 libras. Estimou-se 
que o gasto anual com o tratamento de UP correspondeu a 
4,1% da despesa total em saúde no Reino Unido, em que 90% 
da mesma corresponde ao tempo dos profissionais de enfer-
magem (Bennett et al., 2004).

Na perspetiva do doente, as UP incrementam a morta-
lidade e a morbilidade (i.e.: dor, desconforto, diminuição da 
funcionalidade e da independência) e também o desenvolvi-
mento de complicações hospitalares (Lardenoye et al., 2009; 
Theisen et al., 2012). O impacto das mesmas na qualidade de 
vida relacionada com a saúde (QVRS) imputa uma desutilidade 
entre os 0,028 e 0,029 (Essex et al., 2009; Soares et al., 2013). 

Os idosos são a população que mais UP desenvolvem no 
hospital, totalizando 70% dos novos casos de UP, e decorrem 
com maior frequência em doentes com internamento de na-
tureza cirúrgica (Graves et al., 2005; Schuurman et al., 2009; 
Theisen et al., 2012). Relativamente a este último estima-se 
que a condição clínica de internamento é o maior preditor de 
risco para desenvolver UP. Observe que, em casos de fratura 
da extremidade proximal do fémur (FEPF) e amputação dos 
membros inferiores, a incidência alcançou os 10% e os 8,8%, 
respetivamente. No mesmo estudo, a incidência hospitalar 
numa enfermaria de cirurgia geral foi de apenas 1,3% (Larde-
noye et al., 2009; Vetrano et al., 2014).

Outros fatores que se encontram associados ao desenvol-
vimento de UP no hospital são a malnutrição, a imobilização 
prolongada, a incontinência fecal e urinária e também a lacuna 
nos cuidados de prevenção (Graves et al., 2005; Lardenoye et 
al., 2009). Um estudo demonstrou que a prestação de cuida-
dos em desacordo com as recomendações do European Pres-
sure Ulcer Advisory Panel (EPUAP) estava associada a acentuados 
valores de incidência no pós-operatório de cirurgia major em 
UCI (Schuurman et al., 2009). 

Observa-se que 49,5% da incidência hospitalar das UP de-
correu nas primeiras 24 horas, e apenas 55,2% dos doentes que 
as desenvolveram tinham sido identificados com Risco de UP 
(Gunningberg & Stotts, 2008; Schuurman et al., 2009). Subli-
nhando-se ainda que apenas 31,3% dos casos de UP resulta-
ram diretamente das comorbilidades do doente, apesar destes 
últimos as apresentarem frequentemente em maior número 
(Lardenoye et al., 2009).

A incidência hospitalar de UP é comumente utilizada como 
um indicador institucional, reflexo da qualidade dos cuidados 
de enfermagem, e a sua utilização promove maior eficiência 
e segurança para o doente. A sua aplicação constitui-se tam-
bém de grande interesse pela sua fiabilidade que é resultante 
das UP estarem bem definidas e serem de fácil identificação e 
registo. A sua utilização, enquanto, medida de comparabilida-
de da qualidade dos cuidados institucionais de enfermagem 
deve ser ajustado pelo mix-case (comorbilidades dos doen-
tes) e o diagnóstico clínico de internamento (Gunningberg & 
Stotts, 2008; Lardenoye et al., 2009).

Uma melhoria no desempenho deste indicador traduz-se 
em ganhos numa perspetiva agregada, como, por exemplo, 
na redução do internamento hospitalar ao clinicamente indis-
pensável. Este último associado a uma otimização do consu-
mo de recursos e consequentemente redução dos custos no 
Serviço Nacional de Saúde (SNS) (Theisen et al., 2012; Vetrano 
et al., 2014).

Métodos

Objetivos
I) Estimar a taxa de efetividade diagnóstica do risco de úlcera 

de pressão em doentes idosos (≥ 65 anos) num Hospital 
Universitário; 

II) Estimar a taxa de efetividade da prevenção de complica-
ções hospitalares, em particular, das úlceras de pressão em 
doentes idosos (≥ 65 anos) num Hospital Universitário;

III) Estimar a incidência das úlceras de pressão por categoria 
em doentes idosos (≥ 65 anos), num Hospital Universitário.

IV) Estimar se as úlceras de pressão são um preditor indepen-
dente e estatisticamente significativo do incremento do 
tempo de internamento, mesmo que ajustado pela severi-
dade clínica, complexidade e outros fatores relevantes do 
episódio de assistência; 

V) Quantificar o impacto da incidência de úlceras de pressão 
no incremento do tempo de internamento;

VI) Estimar os ganhos em saúde em resultado da prevenção 
das úlceras de pressão. 

Hipótese de investigação
I) As úlceras de pressão são um fator explicativo indepen-

dente e estatisticamente significativo do incremento do 
tempo de internamento.

II) As intervenções de enfermagem no domínio da preven-
ção das úlceras de pressão estão associadas à diminuição 
do tempo de internamento hospitalar. 

Amostra
É um estudo retrospetivo, com os dados dos sistemas de infor-
mação e gestão provenientes do registo clínico dos profissionais 
de saúde. Os critérios de inclusão incluem episódios de assis-
tência em que os doentes apresentam: a) admissão hospitalar 
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posterior a 1 de janeiro de 2016 e alta clínica anterior a 30 de 
setembro do mesmo ano; b) idade igual ou superior a 65 anos e; 
c) tempo de internamento igual ou superior a 1 dia. Os critérios 
de exclusão retiram episódios de assistência em que os doentes 
apresentam: a) prevalência de úlcera de pressão na admissão 
hospitalar com categoria igual ou superior a II; b) úlcera de pres-
são com categoria indefinida, uma vez que, se encontram incluí-
dos, de acordo com a instituição em estudo, casos com úlcera 
de pressão em que a informação do registo clínico foi insuficien-
te para classificar adequadamente a categoria; c) episódios cuja 
informação é insuficiente quanto à unidade em que se encon-
travam internados e; d) informação insuficiente sobre a natureza 
de admissão (urgente/programada), situação clínica (médica/
cirúrgica), classificação no Grupo de Diagnósticos Homogéneos 
(GDH) e respetivo nível de severidade. 

Variáveis

No Hospital Universitário em estudo, a mensuração do risco, 
a prevenção e o tratamento das úlceras de pressão decorrem, 
de acordo, com as recomendações de um procedimento ge-
ral e interno, intitulado “Gestão integrada da prevenção e risco 
de úlcera de pressão” codificado pelo gabinete da governa-
ção clínica com a sigla PG.GGC.GER.011/0 (Centro Hospitalar 
Universitário do Porto, 2016). A mensuração do risco de úlcera 
de pressão é comumente efetuada no contexto da atividade 
diagnóstica do enfermeiro, atendendo frequentemente ao 
uso de um instrumento auxiliar, a escala de Braden adaptada 
à realidade portuguesa (Braden & Bergstrom, 1994; Direcção-
-Geral da Saúde, 2011). A classificação das úlceras de pressão 
é efetuada, de acordo, com os critérios de diagnósticos reco-
mendados pela European Pressure Ulcer Advisory Panel (EPUAP) 
(Gomes et al., 2014).

A efetividade diagnóstica do risco de úlcera de pressão e 
da prevenção das úlceras de pressão é calculada através de 
indicadores internos, tendo este sido adaptado das recomen-
dações emitidas pela Ordem dos Enfermeiros (OE) (Ordem 
dos Enfermeiros de Portugal, 2007). A efetividade diagnóstica 
consiste no número de doentes internados que evoluem para 
um estado de saúde em que apresentam úlcera de pressão, 
encontrando-se identificado previamente no processo de cui-
dados eletrónico (PCE), o diagnóstico de enfermagem do risco 
de úlcera de pressão. A efetividade na prevenção de compli-
cações de úlceras de pressão consiste no número de doentes 
internados que, identificados com o diagnóstico de enferma-
gem de risco de úlcera de pressão, não evoluíram para um es-
tado de saúde que apresentasse a mesma. 

Os doentes com risco de úlcera de pressão representam os 
doentes com fatores de risco inerentes ao seu estado de saú-
de, que incrementam a probabilidade de desenvolver, durante 
o episódio de assistência, úlceras de pressão. Recebendo no 
período imediato, estratégia personalizada na prevenção das 
mesmas (Braden & Bergstrom, 1994). A probabilidade cres-

cente é resultado, do diagnóstico de internamento, das ca-
racterísticas individuais do doente, das comorbilidades e das 
respetivas sequelas (Lardenoye et al., 2009). 

O registo clínico de úlceras de pressão que decorre num 
período inferior às 24 horas após admissão hospitalar é con-
siderado pela instituição em estudo prevalência na admissão. 
Isto é, as úlceras de pressão não foram desenvolvidas no con-
texto hospitalar, em oposição, todos os registos clínicos que 
decorrem após esse período são considerados incidência. Em 
cada episódio de assistência foi contabilizado por doente ape-
nas a úlcera de pressão cuja categoria refletia a maior severi-
dade clínica e não foram distinguidos a presença de múltiplas 
úlceras em diferentes localizações anatómicas (Centro Hospi-
talar Universitário do Porto, 2016). As úlceras de pressão são 
uma variável qualitativa ordinal em que admite quatro opções: 
I) UP-I; II) UP-II; III) UP-III e IV) UP-IV. 

O tempo de internamento (TI) é mensurado em dias e con-
siste na subtração entre a data de admissão e alta clínica ou a 
morte do doente. Tendo em consideração a variabilidade do 
case-mix da população em estudo, calculou-se o tempo de in-
ternamento ajustado (TIA). Esta última é a subtração entre o 
valor atual e a média do tempo de internamento expectado 
para o GDH e nível de severidade em que o doente foi corres-
pondentemente classificado. Os doentes que apresentam um 
tempo de internamento ajustado (TIA) com valor negativo sig-
nificam que permanecem no hospital menos tempo do que a 
média nacional.

O peso do GDH é uma variável contínua que reflete a com-
plexidade e a severidade da condição clínica, afeta ao doente, 
ou seja, quanto maior o valor do mesmo, maior a severidade e 
consequente quantidade de recursos consumida (Busse, 2011; 
Mihailovic et al., 2016). Por seu turno, o peso médio é um con-
ceito semelhante ao índice de case-mix, mas não incorpora a 
conversão da produção em doentes equivalente. Assim, o mes-
mo reflete a complexidade da casuística de internamento da 
amostra em estudo (Ministério da Saúde, 2015; Santana, 2005).

A referenciação de um doente pela Equipa de Gestão de 
Altas (EGA) representa, na instituição em estudo, o doente que 
necessita de cuidados de saúde após o período da alta clínica, 
mas permanece na mesma, a aguardar a vaga para a Rede Na-
cional de Cuidados Continuados Integrados (RNCCI) (Ferreira, 
2012). É uma variável binária, que assume o valor de 1, caso o 
doente tenha sido referenciado e 0, caso contrário.

A variável “destino da alta” é uma variável qualitativa, que 
representa o destino da alta dos doentes, admitindo-se quatro 
possibilidade: I) Cuidados Continuados Integrados (CCI); II) in-
ternamento num outro hospital (Transferência), III) Falecimen-
to e, IV) outro.

Análise estatística 
A análise bivariada foi efetuada para avaliar as diferenças esta-
tisticamente significativas no tempo de internamento ajustado 
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(TIA) entre doentes com e sem úlcera de pressão. E, também, 
estimar a associação entre outros fatores explicativos, referidos 
na literatura, e a influência no tempo de internamento. Os tes-
tes estatísticos utilizados foram os não paramétricos, nomea-
damente, o teste de Wilcoxon e o Kruskal-Wallis. Os intervalos 
de confiança foram calculados para um nível de confiança a 
95%, e para as amostras que não apresentam um n, suficien-
temente grande, recorre-se por prudência, à distribuição com 
n-1 graus de liberdade, obtendo-se intervalos com amplitude 
ligeiramente maior.

Na determinação da significância e independência das úl-
ceras de pressão, enquanto preditor do incremento do tempo 
de internamento foi desenvolvido um modelo de regressão 
linear múltiplo (MRLM). Adicionou-se uma constante à variável 
TIA, de modo a converter a totalidade dos valores em núme-
ros positivos e, consequentemente, executou-se a transforma-
ção logarítmica natural da mesma, obtendo-se a Log (TIAc). O 
Modelo de regressão foi testado como um todo, testando-se 
a significância global e a significância individual, das variáveis 
explicativas, através da apresentação da estatística F e t, respe-
tivamente, para um nível de significância de 5% (p < 0,05). Os 
pressupostos do modelo foram testados, nomeadamente, o 
da normalidade, da homocedasticidade e da autocorrelação 
dos resíduos, mas também quanto à multicolinearidade das 
variáveis explicativas. Aplicaram-se, respetivamente, os seguin-
tes testes: o teste Jarque Bera (JB), Teste de White (TW), estatís-
tica da Durbin-Watson (DW), para os dois primeiros, o nível de 
significância foi de 5% (p < 0,05). Quanto à multicolinearidade, 
utilizou-se a estatística FIV (Variance Inflation Factor), esperan-
do-se uma regressão aceitável para valores menores que 5.

Todos os testes foram executados com o Eviews 9.0, ten-
do-se aplicado, para o caso da presença de autocorrelação e 
heterocedasticidade, a correção de Newey-West, que corrige 
os erros padrão dos coeficientes tornando-os consistentes.

Resultados

Entre 1 de janeiro de 2016 e o 31 de setembro do mesmo ano, 
apenas 8.274 episódios de assistência corresponderam aos 
critérios de elegibilidade para integrar o estudo. A média de 
idades e o respetivo desvio padrão foi de 76,94 ± 8,02 anos; 
dos quais 51,09% são do sexo feminino. A média do tempo 
de internamento da amostra em estudo é de 8,76 ± 11,19 dias, 
variando o mesmo entre 1 e os 218 dias, com uma mediana de 
5 dias. Por sua vez, o Tempo de Internamento Ajustado (TIA) 
variou entre os -67,89 e os 173,31 dias, apresentando uma mé-
dia de -1,14 ± 10,07 dias, refletindo a mesma um valor inferior 
à média nacional. Apenas 28,79% (2382) dos doentes em es-
tudo apresentavam um tempo de internamento superior ao 
expectado. Em média, os doentes com úlcera de pressão apre-
sentam um tempo de internamento não ajustado superior em 
14,58 dias e 2,4 vezes maior, face aos que não as desenvolvem.

Os fatores estatisticamente associados com o incremento 
do TIA, na análise bivariada (p < 0,05), incluem o risco e a in-
cidência de úlcera de pressão e a referenciação pela EGA. A 
natureza da admissão e o peso médio crescente apresentam 
uma associação estatisticamente significativa (p < 0,05), mas 
de relação inversa. Denote que os doentes que apresentam 
severidade clínica superior detêm um tempo de internamen-
to inferior à média nacional. Não obstante, a média do tempo 
de internamento não ajustado pelos graus de severidade é 
progressivamente mais acentuada com os níveis crescente da 
mesma. Os grupos etários, o sexo, as categorias das úlceras de 
pressão e, ainda, a situação clínica não apresentam associação 
significativa (p < 0,05) com o incremento do TIA (Tabela 1). 

Os doentes que apresentam úlcera de pressão refletem 
um peso médio superior (2,27 ± 3,56) face aos que não as 
desenvolvem (1,30 ± 1,57). Observe que o peso médio capta 
a complexidade e a severidade clínica dos doentes em cada 
episódio de assistência. Esta resulta da exaustividade do regis-
to clínico dos profissionais de saúde, quanto ao diagnóstico 
principal, secundário, complicações e co-morbilidades do epi-
sódio. Assim, assume-se que um maior valor justifica um epi-
sódio com maior gravidade e consequentemente um maior 
tempo de internamento, de complicações, de mortalidade e 
de readmissões. 

As categorias das úlceras de pressão desenvolvidas em 
contexto hospitalar são um preditor independente e estatis-
ticamente significativo do incremento do tempo de interna-
mento. O grupo omisso no modelo são doentes sem úlcera de 
pressão, sem referenciação da EGA e com alta clínica, o domi-
cílio (Tabela 2).

Um doente que desenvolve úlcera de pressão de 
cate goria I e, de acordo, com o Modelo - I, apresenta um tem-
po de internamento, em média, 9,07% superior a um outro 
doente do grupo base, coeteris paribus. O impacto é crescen-
te com a severidade clínica da úlcera de pressão, em que se 
estima que na categoria II, III e IV um impacto percentual de 
13,61%, 22,28% e 55,99%, respetivamente.  O impacto incre-
mental, em dias, das diferentes categorias das úlceras de pres-
são, encontra-se apresentado na tabela 3. A perpetuação do 
sinal negativo na variável, peso relativo, significa que o Hospital 
Universitário em estudo apresenta um desempenho, compa-
rativamente melhor, face à média nacional, no tratamento de 
doentes com crescente complexidade clínica.

O modelo II representa a subamostra de doente que apre-
sentava o diagnóstico de risco de úlcera de pressão e o grupo 
omisso apresenta as mesmas características que o do modelo 
I. Contudo, o impacto incremental das diferentes categorias de 
UP no internamento hospitalar é por ordem crescente de se-
veridade clínica da UP, 1,05 dias; 1,64 dias; 3,53 dias e 10,29 dias. 

No Hospital Universitário em estudo, a proporção dos 
doentes com risco de úlcera de pressão foi de 19,82%, contu-
do, a incidência de úlcera de pressão foi de 2,99% e não de-
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correu exclusivamente em doentes com o risco previamente 
identificado. Assim, resultou numa média hospitalar de efeti-
vidade diagnóstica de 55,87%, enquanto que a efetividade na 
prevenção foi de 91,59% (Tabela 4). Tendo em consideração os 
valores observados anteriormente, estimou-se que a inefetivi-
dade diagnóstica resultou numa perda 45,48 dias. Esta última 
foi calculada ajustada pela categoria de maior severidade clíni-
ca da UP no doente. 

Os ganhos em saúde resultantes da taxa de efetividade 
diagnóstica e de prevenção, atendendo aos diferentes valores 
de incidência em consonância com as categorias de UP e assu-
mindo que os doentes com risco desenvolveriam obrigatoria-
mente UP em internamento hospitalar, no caso da ausência de 
medidas de prevenção, foram obtidos em função da equação 
abaixo indicada.

Tabela 1. Tempo de Internamento Ajustado (TIA) por características do episódio de assistência

n Média Desvio Padrão Mediana IC Valor p

Idade
≥ 65-69 anos
70-74 anos
75-79 anos
80-84 anos
≥ 85 anos

1889
1672
1576
1458
1679

-1,36
-1,20
-1,10
-1,01
-0,96

8,94
10,36
9,99

10,01
11,05

-1,91
-2,01
-2,12
-2,16
-2,69

[-1,76; -0,96]
[-1,70; -0,70]
[-1,10; -0,61]
[-1,52; -0,50]
[-1,49; -0,43] 0,1052

Sexo
Feminino
Masculino

4227
4047

-1,15
-1,12

10,22
9,91

-2,16
-2,14

[-1,46; -0,84]
[-1,43; -0,81] 0,2830

Úlcera Pressão 
(UP)
Sim
Não

247
8027

8,09
-1,42

21,69
9,35

2,5
-2,16

[5,39; 10,79]
[-1,62; -1,22] 0,0000

Risco Úlcera 
Pressão
Sim
Não

1640
6634

0,65
-1,58

15,79
7,99

-2,15
-2,16

[-0,11; 1,41]
[-1,77; -1,39] 0,0017

Referenciação 
EGA
Sim
Não

158
8116

17,36
-1,50

25,04
9,19

12,85
-2,16

[13,46; 21,26]
[-1,70; -1,30] 0,0000

Categoria UP
1
2
3
4

117
91
31
8

5,50
8,69

14,20
15,38

20,71
20,93
23,57
32,74

0,92
3,25

10,27
3,055

*[1,73; 9,27]
*[4,37; 13,01]
*[5,77; 22,63]
*[-8,87; 39,63] 0,2026

Natureza 
admissão
Urgente
Programada

5291
2983

-0,57
-2,15

11,57
6,49

-2,21
-2,13

[-0,88; -0,26]
[-2,38; -1,92] 0,0296

Situação clínica
Médica
Cirúrgica

4290
3984

-0,72
-1,58

9,91
10,22

-2,5
-1,71

[-1,02; -0,42]
[-1,90; -1,26] 0,1150

Peso médio
Severidade – I
Severidade – II
Severidade – III
Severidade – IV

2687
3379
1904
304

-0,65
-1,10
-1,43
-3,97

4,67
8,91

13,10
24,53

-1,31
-2,83
-3,68
-6,8

[-0,83; -0,47]
[-1,40; -0,80]
[-2,02; -0,84]
[-6,73; -1,21] 0,0000

Equação 1. Ganhos em saúde na prevenção de úlceras de 
pressão

Legenda: 
nº R

UP
−Número total de doentes identificados com risco de 

úlcera de pressão
EP – Taxa de efetividade das medidas de prevenção das 

úlceras de pressão 
P

UP
−Probabilidade de desenvolver UP

CP
UP

−Número incremental de dias de internamento em 
função da categoria de UP 

Por outras palavras, assume-se que sem intervenção de 
prevenção todos os doentes desenvolveriam UP. Sendo que a 
incidência estimada por categoria é igual ao número de doen-

G
saúde

 = n0 R
UP

x((P
UP1

xCP
UP1

)+(P
UP2

xCP
UP2

)+(P
UP3

xCP
UP3

)+(P
UP4

xCP
UP4

))xEP
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Tabela 2. Modelo de regressão linear múltiplo

MODELO - I (n = 8.274) MODELO - II (n = 1.640)

Variável β-coeficiente Desvio Padrão Valor-p β-coeficiente Desvio Padrão Valor-p

C 4,277407 0,015042 0,0000 4,416560 0,060069 0,0000

Idade -0,000432 0,000181 0,0169 -0,001985 0,000668 0,0030

UP I 0,086834 0,018731 0,0000 0,072368 0,031329 0,0210

UP II 0,127629 0,024341 0,0000 0,111483 0,036627 0,0024

UP III 0,201151 0,46862 0,0000 0.226150 0,076412 0,0031

UP IV 0,444604 0,225681 0,0489 0,553245 0,252514 0,0286

REF_EGA 0,167771 0,020143 0,0000 0,174697 0,034596 0,0000

CCI 0,236101 0,027724 0,0000 0,221085 0,043670 0,0000

TRANSF -0,033592 0,013891 0,0156 -0,068284 0,026674 0,0106

PR1 -0,034035 0,005311 0,0000 -0,031796 0,007714 0,0000

Morte -0,032272 0,010121 0,0014 - - -

R2 = 0,234806 Prob (Estatística – F: 0,000000) R2 = 0,227564 Prob (Estatística-F: 0,000000)

JB – 0,0000 | TW – 0,0000 | DW – 1,38 JB – 0,0000 | TW – 0,0000 | DW – 1,73

* Log (TIAc) – Logaritmo natural da variável, tempo de internamento ajustado com adição de constante.

Legenda: 1 – Peso Relativo.

Tabela 3. Impacto das categorias de UP no tempo de internamento hospitalar 

Categoria Impacto incremental (dias) N Custo perdido (dias)

I 0,29 117 33,93

II 0,43 91 39,13

III 0,70 31 21,7

IV 1,77 8 14,16

TOTAL - 247 108,92

Tabela 4. Resultados dos indicadores de desempenho interno

DEPARTAMENTOS* n Risco UP Úlcera Pressão (UP) Efetividade 
diagnóstica

Efetividade 
prevenção

Medicina 3.100 21,65% 4,45% 48,55% 90,01%

Cirurgia 2.134 14,15% 1,45% 58,06% 94,04%

I & E1 178 45,51% 6,18% 63,64% 91,36%

Ortofisiatria 872 36,81% 5,39% 63,83% 90,65%

Neurociências 1.088 15,62% 1,75% 78,95% 91,76%

Hospital 8.274 19,82% 2,99% 55,87% 91,59%

* Apenas se encontram representados os departamentos em que se verificam incidências de úlceras de pressão.

1 Anestesiologia, Cuidados Intensivos e Emergência. 

tes em cada categoria a dividir pelo número total de doentes 
com UP, isto na subamostra de doentes com risco de úlcera 
de pressão. 

Na substituição das incógnitas da equação n.º 1 pelos 
valores do Modelo II, estima-se que tenha sido prevenido o 
incremento de 2977,61 dias de internamento hospitalar, em re-
sultado da prevenção das úlceras de pressão. 

Discussão de resultados

A mensuração dos ganhos em saúde foi efetuada em conso-
nância com o modelo equacional n.º 1, tendo sido construído 
com base na informação documental apresentada pela or-
dem dos enfermeiros (Ordem dos Enfermeiros de Portugal, 
2007).
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No entanto, a equação é passível de melhorias, uma vez 
que a mesma induz uma sobrestimação dos ganhos mensu-
rados. A fórmula tem por base o pressuposto de que todos 
os doentes identificados com risco desenvolveriam UP na au-
sência de intervenção no domínio da prevenção, mas não é 
verdade, dado que a probabilidade é variável de doente para 
doente e, por certo, existem doentes que não desenvolveriam 
UP, apesar de terem sido identificados com o risco de UP. As-
sim, recomendar-se-ia que no cálculo dos ganhos em saúde o 
valor da efetividade das medidas de prevenção fosse estimado 
pela diferença da incidência de UP em doente com risco sem 
intervenção e a incidência de UP em doentes com risco e in-
tervenção. No caso em estudo, não foi possível reproduzir esse 
cálculo, pela ausência dos dados sobre o primeiro cenário. No 
entanto, os valores obtidos no MRLM II traduzem o impacto 
das UP no tempo de internamento após a implementação de 
medidas de prevenção e tratamento. Em que o impacto des-
crito é significativamente inferior ao impacto que se observaria 
na ausência da intervenção. Deduzindo-se, assim, que o incre-
mento do internamento hospitalar seria significativamente su-
perior, tal como o observado em diferentes estudos (Allman et 
al., 1999; Ash, 2002; Graves et al., 2005; Gunningberg & Stotts, 
2008; Schuurman et al., 2009; Theisen et al., 2012; Williams et al., 
2000). A probabilidade dos doentes com risco de desenvolve-
rem diferentes categorias de UP de severidade cínica superior 
é significativamente inferior ao que se esperaria sem medidas 
de prevenção e tratamento. Logo, os ganhos em saúde men-
surados encontram-se também eles significativamente subes-
timados pelos dois fatores anteriormente citados.

Quanto aos valores de incidência de UP em doentes sem 
risco previamente identificado refletem a taxa efetividade 
diagnóstica, esta última poderá ser potencialmente melhora-
da no futuro e tais melhorias traduzir-se-iam em ganhos em 
saúde adicionais. Constate que, apesar do referido, os valores 
identificados neste estudo são ligeiramente melhores do que 
apresentados em estudos prévios, 58,87% versus os 44,8% 
(Gunningberg & Stotts, 2008).

As UP são um preditor estatisticamente significativo e 
independente do incremento do internamento hospitalar, 
admitindo-se uma conclusão semelhante a estudos previa-
mente analisados. Contudo, as categorias de UP exerceram 
um impacto estatisticamente significativo, independente e 
incrementalmente crescente com a severidade clínica da UP. 
Contrariamente, em diversos estudos, não conseguiram evi-
denciar esta relação, apesar dos diversos autores terem ex-
pectado teoricamente este resultado (Schuurman et al., 2009; 
Theisen et al., 2012). 

O R2 de ambos os modelos apresentados, apesar de ser 
baixo, encontra-se próximo e é por vezes superior ao de al-
guns estudos que tiveram o mesmo objeto de estudo e uma 
metodologia relativamente semelhante (Graves et al., 2005; 
Theisen et al., 2012). 

Conclusão

O incremento da severidade clínica das úlceras de pressão exerce 
um impacto crescente estatisticamente significativo e indepen-
dente no incremento do tempo de internamento além do cli-
nicamente necessário para a condição clínica de internamento. 

A identificação dos doentes com risco de úlcera de pressão 
através da atividade diagnóstica efetuada pelos enfermeiros e 
a implementação de medidas prevenção personalizadas, no 
Hospital Universitário em estudo, proporcionou ganhos em 
saúde, medido pelo incremento de número de dias de inter-
namento hospitalar evitados, de 2.977,61 dias. 

É possível incrementar os ganhos em saúde e contribuir 
na redução do impacto das UP no internamento hospitalar ao 
clinicamente indispensável através da maximização na efetivi-
dade diagnóstica.

Limitações do estudo

os resultados de investigação são afetados pela exaustividade 
do registo clínico efetuado pelos profissionais de saúde. 

O período da amostra em estudo foi condicionado aten-
dendo a mudanças organizacionais que resultaram na inte-
gração do ICD-10CM, pelo que não foi possível estender o 
período da amostra até aos dias de hoje. 

A integração de um software para a governação clínica e a 
consequente interoperabilidade e tradução das bases de dados 
não permitiram o estudo referente ao período prévio a 2016.
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RESUMO
Objetivos: Fazer uma proposta para atualização da diretriz com maior padronização dos métodos 
e realizar análise crítica dos pontos considerados mais relevantes para a formulação de um estudo 
de análise de impacto orçamentário. Métodos: Revisão da literatura, extração de dados, seleção de 
etapas básicas para a execução de uma análise de impacto orçamentário, apresentação dos resul-
tados para debate com especialistas. Resultados: Foram recuperados 1.215 títulos, dos quais seis 
foram elegíveis para síntese qualitativa e definição da estrutura analítica para projetar e construir 
um modelo de impacto orçamentário: perspectiva da análise; estimar a população-alvo; horizonte 
temporal; taxa de incorporação da nova tecnologia ao mercado (market share); estimar os custos; 
fontes de dados; taxa de desconto e apresentação do resultado final. Recomendações: perspectiva 
da análise deve ser a do pagador; estimativa da população elegível a partir de dados epidemioló-
gicos oriundos do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) preferencialmente; horizonte 
temporal de dois a cinco anos; buscar a taxa de incorporação em órgãos oficiais; custos diretos 
estimados a partir da autorização de internação hospitalar e portais de compras governamentais; 
fontes de dados oficiais e apresentação de resultados em tabela e o impacto incremental ano a ano. 
Conclusões: Avaliação de Impacto Orçamentário é uma ferramenta feita para auxiliar o gestor, que 
prima por tentar garantir equilíbrio fiscal ao sistema diante das inúmeras demandas da sociedade. 
Essa característica é fundamental no mundo atual, onde transparência e a responsabilidade nos 
gastos são exigências cada vez mais frequentes por parte do cidadão. 

ABSTRACT
Objectives: To make a proposal to update the guideline with a standardization of the methods 
and do a critical analysis of the points considered most relevant to the formulation of a study of 
Budget Impact Analysis. Methods: Literature review, data extraction, selection of basic steps to do 
a budget impact analysis, presentation of results for discussion with experts. Results:  1,215 titles 
were retrieved, of which 6 were eligible for qualitative synthesis and definition of the analytical fra-
mework to design and build a model of budgetary impact: analysis perspective; estimate the target 

Recebido em: 09/01/2019. Aprovado para publicação em: 01/04/2019
1. Doutoranda em Saúde Coletiva, Instituto de Estudos em Saúde Coletiva/Universidade Federal do Rio de Janeiro (IESC/UFRJ), 
mestre em Ciências Cardiovasculares, farmacêutica, Núcleo de Avaliação de Tecnologia em Saúde (NATS), Instituto Nacional de 
Cardiologia, Rio de Janeiro,RJ, Brasil.
2. Mestre em Avaliação de Tecnologias em Saúde, médico, Instituto Nacional de Cardiologia, Rio de Janeiro, RJ, Brasil.
3. Doutorando em Epidemiologia em Saúde Pública/Fundação Oswaldo Cruz (ENSP/Fiocruz), mestre em Saúde Coletiva (Subárea 
de Epidemiologia), economista, Núcleo de Avaliação de Tecnologia em Saúde (NATS), Instituto Nacional de Cardiologia, Rio de 
Janeiro, RJ, Brasil.
4. Doutor em Clínica Médica, chefe do Núcleo de Bioestatística e Bioinformática, Instituto Nacional de Cardiologia, Rio de Janeiro, RJ, Brasil.
5. Doutora em Saúde Pública, pesquisadora, Núcleo de Avaliação de Tecnologias em Saúde, Instituto Fernandes Figueira, Funda-
ção Oswaldo Cruz (Fiocruz), Rio de Janeiro, RJ, Brasil.
6. Doutora em Epidemiologia, coordenadora do Mestrado Profissional em Avaliação de Tecnologia em Saúde (ATS), Instituto 
Nacional de Cardiologia, Rio de Janeiro, RJ, Brasil.
Instituição onde o trabalho foi realizado: Projeto executado no Instituto Nacional de Cardiologia.
Fontes de financiamento: O presente estudo não contou com fontes de financiamento.
Autor correspondente: Márcia Gisele S. Costa. Rua São Gabriel, 177/106, Cachambi, Rio de Janeiro, RJ, Brasil. CEP: 20785-292. 
Telefones: (21) 3037-2421 / (21) 98111-2720. E-mail: mgisele@gmail.com

DOI: 10.21115/JBES.v11.n1.p73-86



74

Costa MGS, Luna LC, Leite PHAC, Tura BR, Pinto M, Santos M 

J Bras Econ Saúde 2019;11(1):73-86

population; temporal horizon; rate of incorporation of the new technology into the market (“market 
share”); estimate costs; data sources; discount rate and presentation of the final result. Recommen-
dations: the perspective of the analysis should be that of the payer; the estimation of the eligible 
population from epidemiological data from the Brazilian Institute of Geography and Statistics (IBGE) 
preferably; time horizon of 2 to 5 years; rate of incorporation with official data; direct costs estimated 
from hospital admission authorization and government shopping sites; official data sources and 
presentation of results in table and incremental impact year by year. Conclusions: Budget Impact 
Analysis is a tool designed to assist the manager, that trying to guarantee a fiscal balance to the 
system against the innumerable demands of society. This characteristic is fundamental in today’s 
world where transparency and responsibility in spending are increasingly frequent demands on the 
part of the citizen.

Introdução

Uma análise de impacto orçamentário (AIO) estima as mu-
danças esperadas nas despesas de um sistema de saúde 
após a adoção de uma nova intervenção. Essa análise pode 
ser independente ou parte de uma avaliação econômica 
junto com a análise de custo-efetividade (ACE) (Sullivan et al., 
2014). A AIO é uma ferramenta que estima a consequência fi-
nanceira da incorporação de novas tecnologias a um sistema 
de saúde específico e pode ser usada como um estudo adi-
cional que fortalece a tomada de decisão para tecnologias 
que já se mostraram custo-efetivas (Brasil, 2011).

Uma AIO compara cenários, e não tecnologias. O cená-
rio de referência representa a participação no mercado, no 
momento atual das diversas tecnologias existentes para a 
condição ou doença estudada (podendo existir várias ou ne-
nhuma tecnologia atual). Os cenários futuros ou alternativos 
terão uma progressiva incorporação da nova tecnologia pro-
posta, podendo esta modificar não só o uso das tecnologias 
previamente existentes, como a incidência e desfechos da 
condição em estudo. 

Em setembro de 2012, o Ministério da Saúde publicou seu 
primeiro manual para a elaboração de análises de impacto 
orçamentário (Brasil, 2012); e a Portaria SCTIE/MS nº 26/2015 
reforça a apresentação de estimativa de impacto orçamentá-
rio da tecnologia em saúde no Sistema Único de Saúde (SUS) 
para os primeiros cinco anos de utilização, como um dos re-
quisitos para submissão de proposta de incorporação, altera-
ção ou exclusão de tecnologia em saúde no SUS (Brasil, 2015). 

Em um estudo (Niezen et al., 2009), foram levantadas 
quatro vantagens comparativas da AIO que justificam a exe-
cução desse tipo de avaliação econômica parcial. O cálcu-
lo do impacto orçamentário permite quantificar o custo de 
oportunidade, já que recursos deverão obrigatoriamente ser 
disponibilizados de outras áreas para a adoção da nova tec-
nologia. Essa é uma avaliação extremamente importante, só 
permitida por esse tipo específico de estudo econômico; 
como existe maior aversão à perda por parte da sociedade 
em relação à aquisição de ganhos, e por isso maior dificulda-
de por parte do gestor de propor qualquer desinvestimen-
to, a AIO permite mensurar essas perdas. Outra vantagem é 
a avaliação da incerteza em características centrais de uma 

AIO (como cálculo da população-alvo e custos), por meio de 
uma análise de sensibilidade bem realizada, favorecendo a 
antecipação de possíveis déficits financeiros e a identificação 
das variáveis que mais possam contribuir para esse resultado 
adverso. Por fim, existe uma preferência pela adoção de tec-
nologias que possam favorecer toda a população-alvo em 
detrimento de apenas um subgrupo específico (equidade), 
mesmo quando exista um custo-efetividade maior em al-
guma subpopulação. A AIO permite estimar tais orçamentos 
(população total x subgrupos) e apresentar ao gestor quais 
as tecnologias são viáveis e para que tamanho de população 
(Niezen et al., 2009).

O primeiro passo para realizar uma AIO é estabelecer uma 
estrutura analítica, exemplificada no Quadro 1, que deverá 
ser adaptada conforme a tecnologia a ser avaliada e que for-
necerá uma abordagem geral. Um diagrama de fluxo pode 
ser útil para ilustrar os parâmetros que serão incluídos na AIO 
e as categorias de custos que serão estimadas. É necessário 
ter conhecimento do sistema de saúde da estrutura de saú-
de implicada no processo de cuidado do paciente, desde a 
suspeita diagnóstica até, em alguns casos, a reabilitação. É 
fundamental compreender como a nova tecnologia afeta-
rá o orçamento para um plano ou área específica da saúde. 
Os componentes mais importantes para essa estrutura são 
a população elegível, o uso potencial da nova tecnologia, a 
perspectiva de custo do detentor do orçamento e o horizon-
te temporal (Mauskopf et al., 2017).

Duas revisões sistemáticas de análises de impacto orça-
mentário para medicamentos consideraram que os estudos 
possuíam um padrão metodológico inadequado, principal-
mente em relação a dados importantes como cálculo po-
pulacional e custos (van de Vooren et al., 2014; Orlewska & 
Gulácsi, 2009). Relatam ainda o enorme predomínio de aná-
lises patrocinadas pela indústria farmacêutica na literatura, o 
que nos leva a inferir que boa parte dos estudos realizados 
por agências governamentais fica restrita à literatura cin-
zenta, sem publicação indexada. Concluem sugerindo que 
pesquisa e investimento no desenvolvimento de melhores 
métodos para esse tipo de análise econômica são necessá-
rios, com o objetivo de assegurar confiabilidade dos dados 
publicados. Como reforça Neumann (Neumann, 2007), “a 
procura por padronização e rigor metodológico ajudará na con-
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proposta de orientações mais objetivas e uniformes que faci-
litem a formulação desse tipo de estudo econômico no país. 
O objetivo deste estudo foi fazer uma proposta para atualiza-
ção da diretriz com maior padronização dos métodos e rea-
lizar análise crítica dos pontos considerados mais relevantes 
para a formulação de um estudo de AIO.

Método

Este estudo foi concebido em cinco etapas.

Revisão da literatura
Utilizada para levantamento das práticas atuais e de artigos 
com críticas ao método utilizado para estudos de AIO, de 
forma a contribuir para a definição das melhores práticas. 
Para a execução desta revisão, foram utilizadas cinco estra-
tégias:

a) Busca manual nas referências dos documentos 
oficiais do Brasil e da International Society 
for Pharmacoeconomics and Outcomes 
Research (ISPOR) sobre o tema;

b) Consulta à lista de países que possuem 
orientações oficiais para análises econômicas (não 
necessariamente apenas AIO) e seus respectivos 
documentos, disponíveis no site da ISPOR;

c) Contato por e-mail com todas as agências de 
ATS membros da Rede Internacional de Agências 
para ATS (The International Network of Agencies 
for Health Technology Assessment – INAHTA), 
com objetivo de obter diretrizes ou mesmo 
recomendações para a elaboração de AIO;

d) Revisão da literatura sobre o tema. Consulta 
realizada nas bases de dados e no portal 
da Biblioteca Virtual em Saúde em agosto 
e dezembro de 2017 (critérios de inclusão: 
diretrizes oficiais e não oficiais sobre AIO dos 
diferentes países, além de artigos críticos da 
literatura a respeito do tema). Critérios de 
exclusão: artigos de aplicação do método. Não 
foram revisadas diretrizes ou recomendações de 
outros tipos de avaliações econômicas. A busca 
estruturada encontra-se descrita no Quadro 2. 

e) Utilização do livro “Budget-impact analysis of health 
care interventions – A practical guide” (Mauskopf 
et al., 2017) para discussão e exemplos.

Extração de dados 
A partir das diretrizes metodológicas localizadas, foram ex-
traídas informações concernentes à estrutura do documento 
e aquelas relacionados ao método de análise. A partir desses 
achados, foi elaborada uma planilha com uma síntese quali-
tativa descrevendo os itens utilizados nos estudos de AIO e 
suas principais características.

Quadro 1.  Modelo de diagrama de fluxo para estrutura analítica 
da AIO

População do país (especificada 
por sexo ou idade, se for o caso)

Prevalência ou incidência 
da doença

Pacientes em tratamento 
com tecnologia atual

% dos pacientes elegíveis 
para a nova tecnologia

Descrição do impacto anual ao 
longo do horizontes escolhido

Cenários com e sem a 
nova tecnologia

Tecnologia, administração ou 
uso, monitoramento, eventos 

adversos em todos os cenários

Relatar o manejo da doença e 
os benefícios alcançados com 

o tratamento atual e após a 
inserção da nova tecnologia 

Custos com tratamento 
(administração da tecnologia, 

monitoramento, eventos 
adversos) e custos da condição 

de saúde (após o uso das 
tecnologias e manejo da doença); 
não incluir desfechos neste relato

Cenário 1 Cenário 2 Cenário 1 Cenário 2 Cenário 3

1. População elegível
Pacientes no país ou região 
com diagnóstico da doença 
que poderão se beneficiar 

da nova tecnologia.

2. Horizonte temporal

3. Tratamento atual 
e futuro com  mix 
de tratamentos

4. Custos relacionados 
ao tratamento

5. Custos relacionados 
à condição de saúde

6. Impactos na saúde da 
população e no orçamento

Fonte: Adaptado do diagrama de fluxo de análise de impacto orçamentário do 
ofatumumabe para tratamento de primeira linha de leucemia linfocítica crônica 
(Mauskopf et al., 2017, cap. 2, p. 31).

solidação da AIO” no campo dos estudos econômicos. E sem 
essa discussão sobre as melhores práticas, continuaremos a 
basear as decisões de políticas de saúde em evidências de 
qualidade duvidosa. 

A partir dos dados previamente apresentados, pode-se 
concluir que a AIO é uma ferramenta com crescente deman-
da por parte dos governos e de central importância para o 
cálculo do custo de oportunidade na incorporação de novas 
tecnologias e planejamento das políticas de saúde e seus 
gastos. Esse é um instrumento ainda em desenvolvimento 
no mundo todo, com orientações metodológicas em discus-
são. Daí a necessidade de uma constante avaliação crítica e 
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Quadro 2.  Busca estruturada nas bases de dados

Bases de dados Estratégia de busca Artigos recuperados

Medline (via PubMed)

((“budgets”[MeSHTerms] OR “budgets”[AllFields] OR “budget”[AllFields]) 
AND (“Impact (Am Coll Physicians)”[Journal] OR “impact”[AllFields]) 
AND (“analysis”[Subheading] OR “analysis”[AllFields])) AND 
“humans”[MeSHTerms]) – realizada em 29/12/2017.

1.101

Lilacs
“impacto orçamentário” e “impacto presupuestario” 
– realizada em 29/12/2017

57

Biblioteca Virtual em Saúde (BVS)
“impacto orçamentário” (título, resumo, assunto) 
– sem filtros. Realizada em 29/12/2017.

57

Fonte: Elaboração própria.

Seleção de etapas básicas para execução de uma AIO 
Uma planilha com os resultados obtidos na etapa anterior foi 
apresentada ao grupo de discussão do Núcleo de Avaliação 
de Tecnologias em Saúde do Instituto Nacional de Cardiologia 
(NATS-INC) para a seleção dos componentes básicos para a 
execução de uma AIO e análise crítica de fontes de dados, suas 
limitações e melhores práticas à luz do conhecimento atual. 

Apresentação dos resultados 
Os resultados preliminares foram apresentados para o fórum 
de discussão no Ministério da Saúde, com membros do De-
partamento de Gestão e Incorporação de Tecnologias em 
Saúde (DGITS) e do Departamento de Economia da Saúde, 
Investimentos e Desenvolvimento (DESID), no qual cada eta-
pa básica para a realização de uma AIO foi debatida ampla-
mente com relação a sua inserção na análise, e opções de 
fontes de dados. 

Considerações éticas
Potencial conflito de interesses por parte dos autores: ne-
nhum.

Este projeto foi submetido à Plataforma Brasil e aprovado 
em 10/02/2015 pelo Comitê de Ética do Instituto Nacional de 
Cardiologia sob o nº de identificação 41220915.6.0000.527.

Resultados

Os documentos oficiais do Brasil (Brasil, 2012) e da ISPOR so-
bre AIO  citam outras diretrizes internacionais: a versão bra-
sileira nos referencia aos documentos do Canadá (Marshall 
et al., 2008), Reino Unido (Nice, 2011), Austrália (PBAC, 2013) e 
Polônia (Poland, 2009), enquanto a versão da ISPOR relaciona 
uma lista de países que possuem diretrizes em avaliação eco-
nômica (Sullivan, 2014). 

Do site da ISPOR na seção “Guidelines around the world”  
(ISPOR), foram incluídos quatro novos documentos: da Irlan-
da (Ireland, 2010), Bélgica (Thiry et al., 2014), França (Boulenger 
& Ulmann, 2004) e Malásia (Malaysia, 2012). 

Das cerca de 50 agências de ATS, de 34 países, membros 
do INAHTA, apenas seis responderam ao e-mail (Colômbia, 

Malásia, Alemanha, Espanha, Áustria e Suécia) e apenas duas 
encaminharam documentos: uma diretriz colombiana não 
oficial e um documento austríaco em alemão (este último foi 
excluído por causa do idioma).

Na revisão da literatura, tendo como critério de inclusão 
a possibilidade de contribuição crítica de cada artigo sobre 
a formulação metodológica de uma AIO, a partir da busca 
no Medline, foram recuperados 1.101 títulos; separaram-se 38 
artigos para a leitura dos respectivos resumos, sendo selecio-
nados 27 artigos para leitura completa (desses, não tivemos 
acesso a dois documentos completos tailandeses). Na base 
Lilacs, foram localizados 57 títulos, sendo selecionados dois 
artigos para leitura dos respectivos resumos e um artigo para 
leitura completa; e na BVS, retornaram 57 títulos da busca e 
os quatro artigos selecionados para leitura do resumo não 
foram elegíveis. Ao final, foram utilizados seis artigos para 
discussão (Figura 1). Os artigos selecionados encontram-se 
resumidos no Quadro 3. 

n = número de artigos
Fonte: Adaptada do Prisma Flow Diagram (Moher et al., 2009) 

Figura 1. Fluxograma da revisão da literatura.

Artigos identificados (n = 1.215)

Excluídos (n = 60) 
por duplicidade 

Títulos excluídos  
(n = 1.111)  

por desenho

Excluídos (n = 16) 
por desenho

Excluídos  
(n = 22) por  

idioma ou método

Identificação

Seleção

Elegibilidade

Inclusão

Seleção de títulos (n = 1.155)

Seleção de resumos (n = 44)

Seleção de texto 
completo (n = 28)

Estudos incluídos na 
síntese qualitativa (n = 6)
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Quadro 3. Resumo dos artigos críticos sobre metodologia de AIO selecionados nas bases de dados

Artigo Comentários

Trueman et al. (2001)

Aborda o que é necessário para uma AIO. Ressalta que fazer uma análise na perspectiva da sociedade, 
tendo como desfecho redução nas perdas por produtividade, não é relevante para o decisor, uma vez 
que o recurso economizado não é repassado ao setor da saúde. Os autores destacam as seguintes 
qualidades numa AIO: transparência (compreensão clara de todas as entradas; na existência de um 
modelo preditivo, este deverá ser interativo, possibilitando adaptações às práticas locais); perspectiva 
(preferencialmente do pagador; tem que ficar bem clara, pois estará diretamente relacionada à 
relevância dos custos e benefícios); fontes de dados confiáveis (claramente indicada juntamente com 
quaisquer pressupostos adicionais feitos na ausência de dados); taxas de adoção da nova tecnologia 
(importante considerar substituição do tratamento existente e a demanda induzida); impacto da 
intervenção por subgrupos da população ou indicações de forma a racionalizar a disponibilidade 
do tratamento; apresentação de resultados (o impacto do serviço deverá ser relatado em unidades 
naturais (por exemplo, consultas); relocação de capital humano e financeiro; horizonte temporal 
(período que satisfaça o demandante e que será influenciado pela terapia sob observação, a natureza 
dos benefícios acumulados e da taxa de adoção); análise de sensibilidade (devido a grandes incertezas 
nos parâmetros); participação do decisor no modelo (discussão sobre estrutura e entradas).

Orlewska & 
Mierzejewski (2004)

O objetivo do artigo foi apresentar o projeto para diretriz de AIO da Polônia. Principais recomendações: 
transparência e fácil entendimento de todos os pressupostos e dados utilizados na análise e da 
relação entre as variáveis e os desfechos; fonte de dados específica do país, seleção de fontes de 
custos consistentes com a perspectiva da análise e dados de efeito da tecnologia (p. ex.: mortalidade, 
eventos adversos) podem ser obtidos de fontes internacionais, devem ser coletados por meio de 
revisão sistemática ou medicina baseada em evidências e, se possível, adaptados para o país, e a 
seleção da fonte deve ser justificada. Perspectiva do financiador público. Horizonte temporal: até que 
o produto atinja uma participação máxima ou estável no mercado ou com pelo menos 2 anos de 
incorporação. População ou subgrupos definidos com base na indicação e nas possíveis diferenças 
de eficácia, custos ou preferências. Os resultados devem ser apresentados em unidades monetárias e 
naturais, e impactos no serviço. Modelo deve prever relocação de recursos e prever como as economias 
serão realizadas no tempo. Inclui análise de sensibilidade e informações sobre a tecnologia.

Orlewska & Gulácsi (2009)

Os autores avaliaram a qualidade dos estudos de AIO tendo como referência as 
recomendações da ISPOR. Nessa revisão da literatura eles incluíram 34 estudos, no 
período de pesquisa de 2000 a 2008. Observaram que os estudos são falhos na mudança 
da população ao longo dos anos; não fornece informações no formato correto (valor do 
impacto tanto total como incremental desagregado ao longo do tempo e calculado para 
a população completa de interesse) e na apresentação de análises de sensibilidade.

Garay et al. (2011)

Descrevem o desenvolvimento de um modelo genérico projetado em uma planilha de cálculo 
que pode ser aplicada a qualquer tecnologia em saúde e que possibilita obter estimativas com 
diferentes graus de complexidade. Os autores identificam os componentes determinantes de uma 
AIO como sendo: população (extrapolação da população a partir de registros de casos, dados da 
literatura, ou ainda da população geral que pode ser estruturada por sexo e idade; a seguir, aplicam-
se taxas de prevalência e incidência da literatura validadas por consenso de experts como painel 
Delphi. Ideal que se façam ajustes levando-se em consideração a  aderência ao tratamento, se 
doenças crônicas ou agudas (ajuste temporal), crescimento populacional, e outros ajustes) custos 
(diretos, de componentes associados ao uso, coberturas e eventos adversos, pode se usar taxas 
como inflação ou não), horizonte temporal (suficiente para incorporar todos os determinantes do 
modelo e com base nas necessidades do pagador), taxa de difusão (Market share – determinada pela 
instituição, decisões políticas ou mesmo por características da própria tecnologia), que a perspectiva 
da análise seja a do pagador, e análise de sensibilidade (variar parâmetros de maior impacto).

Garattini et al. (2011)

Revisão da literatura sobre métodos de AIO no período de 2001 a 2011, sendo selecionados 5 artigos, 
com objetivo de melhor esclarecer o papel da AIO em relação às outras avaliações econômicas. 
Os autores sugerem que a AIO seja na perspectiva do detentor do orçamento; comparador seja 
o tratamento atual; horizonte temporal menor que 3 anos; não usar taxa de desconto; incluir os 
custos diretos, resultados expressos em custo incremental e análise de sensibilidade. A novidade 
foi como incluir a efetividade nos resultados como potenciais economias a curto prazo.

van de Vooren et al. (2014)

Revisão sistemática crítica das AIO de países da Europa de 2008 a 2014. Os critérios para avaliar a 
qualidade dos estudos foram: perspectiva do detentor do orçamento; curto horizonte temporal; 
se era um novo tratamento; custos em moeda local; eficácia a curto prazo; custo incremental 
na população-alvo; análise de sensibilidade simplificada; variação do mercado. A conclusão dos 
autores foi de que a AIO ainda não estava bem estabelecida, com estudos de baixa qualidade, 
talvez pela lacuna de informações da prática real que é necessária para esse tipo de avaliação.

Fonte: Elaboração própria.
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Após a leitura das diretrizes localizadas, foram extraídos 
dados referentes ao documento, e seu conteúdo foi resumi-
do no Quadro 4. A partir desses dados, foram definidas pelo 
grupo de discussão do NATS-INC a estrutura analítica para 
projetar e construir um modelo de impacto orçamentário: 
perspectiva da análise; estimativa da população-alvo; ho-
rizonte temporal; taxa de incorporação da nova tecnologia 
ao mercado (market share); estimativa dos custos; fontes de 
dados; taxa de desconto e apresentação do resultado final.

Discussão

Perspectiva da análise
Em relação à perspectiva, há pequenas variações devido à 
heterogeneidade dos diversos sistemas de saúde envolvidos. 
Existe o consenso geral de que as AIO são estudos estrita-
mente financeiros e de interesse direto do detentor do orça-
mento. Na medida em que são produzidas com o objetivo 
de ajudar a definir o seu orçamento contábil, devem refletir 
a perspectiva de sua visão direta. Alguns documentos citam 
situações excepcionais nas quais o contratante é uma enti-
dade para a qual outros aspectos indiretos como benefícios 
previdenciários ou trabalhistas são importantes (NICE, 2011; 
Orlewska & Mierzejewski, 2004; Cohen et al., 2008). A perspec-
tiva adotada em uma AIO deve ser claramente estabelecida, 
e os custos e economias, considerados consistentes com essa 
abordagem (Trueman et al., 2001). Com o grupo de discus-
são na Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias 
no SUS (Conitec), acordou-se que a perspectiva deve ser a 
do pagador, por exemplo, o Ministério da Saúde, Secretarias 
Estaduais/Municipais ou Hospitais.

População-alvo 
A definição da população com indicação de uso da nova tec-
nologia deverá especificar se existem pacientes de alguma 
subpopulação de interesse especial (que teria um benefício 
maior) e se há restrição para a elegibilidade. Deve-se relatar 
se a nova tecnologia impactará o tamanho da população 
ou a condição de saúde (mudanças nos níveis de gravidade, 
maior sobrevida ou redução da transmissão de infecções, por 
exemplo) ao longo do tempo (Mauskopf et al., 2017).

Para o cálculo da população de uma AIO, existe uma 
preferência geral para que ela seja calculada por métodos 
epidemiológicos, notadamente a prevalência para doenças 
crônicas e a incidência para doenças agudas. A diretriz bra-
sileira é abrangente neste tópico, sugerindo como fonte de 
dados preferencialmente agências oficiais (apesar de não as 
citar), caracterizando a população de estudo como aberta e 
levando em consideração as restrições de indicação oficial 
para o uso da nova tecnologia. Erro no cálculo do tamanho 
da população pode gerar consequências catastróficas, por 
outro lado, a incorporação de uma tecnologia pode gerar 

economias e externalidades. O cálculo do tamanho da po-
pulação por método epidemiológico pressupõe um acesso 
“ideal” ao sistema de saúde, muitas vezes limitado por ques-
tões regionais ou de vulnerabilidade das populações-alvo. 

A ISPOR sugere considerar o uso futuro fora das restrições 
impostas pelo governo (chamado “leakage”), o que a diretriz 
brasileira chama de “demanda forçada”. Esses casos são repre-
sentados por populações que apresentam indicação formal 
para uso da nova tecnologia, mas que, por restrição orça-
mentária ou priorização de subgrupos com melhor relação 
de custo-efetividade, têm o acesso limitado ou negado a ela. 
O documento australiano prevê o cálculo da população por 
demanda aferida quando a nova tecnologia for não inferior 
à atual. E as demais diretrizes oficiais pouco acrescentam a 
essas orientações. Deve-se desestimular a inclusão do uso da 
nova tecnologia além da indicação para qual foi aprovada no 
ato de registro na Anvisa (no caso de medicamentos, o uso 
além da indicação descrita na bula – off-label), que poderia 
influenciar a prescrição para situações clínicas sem a devida 
evidência científica de eficácia ou segurança, principalmente 
em realidades como a brasileira, onde já existe importante 
judicialização da saúde. 

John Watkins e Dan Danielson (Watkins & Danielson, 
2014), escrevendo sob a ótica das empresas privadas de saú-
de americanas, advogam que o uso off-label seja mensurado 
e descrito na AIO. Isso deve acontecer quando esse uso for 
julgado importante ou houver no presente momento outras 
potenciais indicações em desenvolvimento para essa tecno-
logia sob análise – o que envolve monitoramento do hori-
zonte tecnológico. Isso pode refletir uma prática já existente 
ou futura do mercado que extrapole as recomendações ofi-
ciais, mas que talvez influencie de maneira significativa o 
cálculo de custo final para o sistema de saúde (Watkins & 
Danielson, 2014). Orlewska e Mierzejewski (Moher et al., 2009), 
em orientações polonesas sobre impacto orçamentário, tam-
bém sugerem que a mensuração do uso off-label pode aju-
dar a produzir previsões futuras de mercado mais realistas e 
ajudar na elaboração de medidas preventivas para essas ex-
trapolações de prescrição. Cohen et al. (2008) ainda lembram 
a possibilidade de expansão do mercado por pacientes não 
tratados que, a partir da incorporação da nova tecnologia, 
podem também demandar por ele. O método de demanda 
aferida para o cálculo da população ficaria exclusivo apenas 
para análises nas quais o gestor definisse esse tipo de meto-
dologia como de sua preferência e disponibilizasse os dados 
populacionais de interesse. Garay et al. (2011) sugerem ain-
da um “ajuste” a mais para a população-alvo, por meio da 
estimativa, por parte dos profissionais de saúde, da provável 
aderência dos pacientes à prescrição da nova tecnologia. Por 
ser uma avaliação na maioria das vezes subjetiva, baseada na 
experiência de cada profissional, talvez esse dado agregue 
mais incerteza ao cálculo final do que informação relevante. 
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O grupo de discussão no Ministério da Saúde concluiu 
que o uso além da indicação descrita em bula (off-label) não 
deverá ser considerado nos cálculos, mas as estimativas de 
demanda forçada (leakage), isto é, que extrapolem as restri-
ções de uso, sim. Essas estimativas não possuem fonte de 
dados e podem ser obtidas por meio de pesquisas de mer-
cado ou opinião de especialistas. Os pressupostos adotados 
e o método utilizado para estimar o percentual de pacientes 
oriundos da demanda forçada deverão ser descritos detalha-
damente. A população deverá ser estimada para cada ano 
da análise contemplado no horizonte temporal, com e sem 
a nova tecnologia.

A estimativa da população elegível deverá ser realizada 
a partir de dados epidemiológicos oriundos de informações 
disponibilizadas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Esta-
tística (IBGE) – projeção da população do Brasil; a PNAD (Pes-
quisa Nacional por Amostra de Domicílio); a PNS (Pesquisa 
Nacional de Saúde); ou ainda a Vigitel (Vigilância de Fatores 
de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Te-
lefônico), nessa ordem de preferência, e a escolha da fonte 
deverá ser justificada. Quando o dado populacional for de 
outra natureza (por exemplo, documentos de sociedades 
médicas ou da indústria farmacêutica), deve-se exigir que o 
autor confira se ele se baseia nos dados governamentais e 
deixe essa informação bem-definida, além de justificar o não 
uso de uma fonte oficial. Muitas vezes é preciso o acesso a 
outras fontes de dados para complementar as informações 
necessárias à elaboração do modelo.

Para chegar a uma estimativa do tamanho da população 
elegível, recomenda-se um processo de “afunilamento” da 
população total para aqueles que são elegíveis para a nova 
tecnologia. Essa abordagem pode ser realizada por meio de 
uma série de cálculos usando dados como: tamanho total 
da população; distribuição da idade e do sexo na população 
(dependendo da condição de saúde objeto da análise), se for 
o caso; incidência anual (por idade ou sexo, se for o caso) 
para uma condição aguda, ou incidência e prevalência para 
uma condição crônica, uma vez que a população é aberta, 
ocorrendo entradas (novos casos) e saídas (por melhora ou 
óbito, por exemplo) ao longo do período; porcentagem da 
população incidente ou prevalente com diagnóstico; por-
centagem da população incidente ou prevalente com diag-
nóstico e com indicação para a nova tecnologia (população 
elegível).

Horizonte temporal
O horizonte temporal na maioria das diretrizes prevê a proje-
ção orçamentária para um futuro de pequeno a médio prazo, 
entre um e cinco anos. A exceção é o documento polonês, 
que sugere um tempo maior que dois anos e que seja sufi-
ciente para se atingir a resposta terapêutica esperada da nova 
tecnologia proposta. Idealmente, o horizonte temporal de 

uma AIO não deve ser preestabelecido de maneira fixa, mas 
sim delineado em cada estudo de acordo com a perspectiva 
de incorporação da nova tecnologia até que essa atinja seu 
estado de equilíbrio no mercado ou que proporcione parte 
relevante de seu impacto sobre o setor de saúde. Assim, no 
caso da incorporação de tecnologias que já sejam de conhe-
cimento prévio dos profissionais e de ampla distribuição no 
mercado, possivelmente um horizonte temporal curto (de 
um a dois anos) será suficiente. Ao contrário, em situações 
em que haja a necessidade de obras de implementação, 
compra de maquinário, desenvolvimento de diretrizes para 
a prática clínica, curva de aprendizagem, desconhecimento 
por parte dos profissionais e outros obstáculos que dificul-
tem a absorção e a plena eficiência da tecnologia proposta, 
horizontes temporais mais longos serão necessários. Outros 
estudos (Garanttini & van de Vooren, 2011; van de Vooren et 
al., 2014; Trueman et al., 2001) enfatizam que horizontes tem-
porais mais longos levantam a questão de se investir em 
uma tecnologia no presente que talvez só traga vantagem 
financeira no futuro. Do ponto de vista do gestor, existirá a 
necessidade atual de gerar receitas adicionais ou impor um 
desinvestimento em outra área da saúde para financiar essa 
nova tecnologia, o que muitas vezes pode não ser politica-
mente exequível no mundo real e resultar em redução de 
saúde para a sociedade no curto prazo. A dinâmica da doen-
ça ou da própria tecnologia pode variar em um curto espaço 
de tempo sendo necessário refazer a AIO.

A conclusão do grupo de discussão foi de que o horizon-
te temporal poderá variar de dois a cinco anos, tendo em 
vista que algumas tecnologias, ainda não incorporadas pelo 
SUS, mas consolidadas no mercado, teriam uma taxa de ado-
ção elevada no primeiro e no segundo ano, correspondendo 
a um período mínimo de estabilização da tecnologia incor-
porada, como relatado por Orlewska & Mierzejewski (2004). 

Taxa de incorporação (market share)
Em relação à taxa de incorporação de uma nova tecnologia 
ao mercado, ou market share, pouca orientação objetiva exis-
te em quase todos os documentos oficiais. A diretriz brasileira 
(Brasil, 2012) traz mínimas sugestões: a extrapolação a partir 
da curva de incorporação de outra tecnologia semelhante, 
no sistema de saúde brasileiro; a extrapolação a partir da 
curva de incorporação da mesma tecnologia em outro mer-
cado; ou ainda um painel de especialistas (painel Delphi). A 
ISPOR comenta a dificuldade dessa previsão e a importância 
de testar diferentes estimativas na análise de sensibilidade 
dessa variável. Nesse tópico, a diretriz canadense (Marshall et 
al., 2008) é a mais extensa e faz uma série de recomendações 
objetivas e pertinentes: relata que a estimativa de crescimen-
to do mercado depende do crescimento da população e da 
dinâmica da doença influenciada pela nova tecnologia; se 
não houver informações sobre esse crescimento populacio-
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nal, deve-se estimá-lo em 0%; podem ser utilizados dados 
históricos de tecnologias similares ou de outros mercados 
já incorporados; sempre incluir comentários sobre a escolha 
das fontes de dados nas quais foram baseadas as previsões 
do mercado; usar bases de dados e previsões oficiais sempre 
que possível para determinar distribuição do mercado de 
referência e o crescimento da população; avaliar outras tec-
nologias que possam vir a ser incorporadas ou descontinua-
das desse mercado durante o horizonte temporal dessa AIO 
– essas mudanças podem influenciar a taxa de incorporação 
da tecnologia estudada; recomenda-se que se citem dados 
históricos da incorporação em outros mercados; dados da 
incorporação dessa tecnologia ou de tecnologias similares 
em outros mercados ou de sistemas privados só devem ser 
incluídos como fonte de dados se forem semelhantes ao 
mercado estudado ou se essa relação entre os mercados for 
bem entendida; se não houver essas previsões, usar dados 
publicados, opinião de especialistas ou alguma experiência 
prévia. Um parâmetro importante é estimar o conhecimen-
to dos usuários e dos profissionais de saúde sobre essa nova 
tecnologia proposta para delinear as previsões; se não hou-
ver dados para prever os novos cenários, recomenda-se pelo 
menos manter nos cenários futuros a proporção das tecnolo-
gias já existentes que compõe o cenário de referência.

Ao longo do tempo, as cotas de mercado de uma tec-
nologia mudam, tanto com a inserção ou não da nova tec-
nologia no tratamento como por mudanças no padrão de 
cuidados, com a crescente aceitação de tecnologias recém-
-aprovadas ou a substituição ou adição aos esquemas de 
tratamento tradicionais. Para evitar um número excessivo de 
tecnologias, deve-se incluir na AIO apenas aqueles produtos 
utilizados como tratamento-padrão (ou sem tratamento) 
cujo uso pode ser afetado pela adição da nova tecnologia 
(Mauskopf et al., 2017). 

Não há fontes padronizadas para a estimativa de mudan-
ças no market share de tratamentos. Essas estimativas podem 
ser feitas pelo fabricante ou pelos pesquisadores após con-
sulta aos especialistas com base nos padrões de tratamento 
atuais. Um fator que deve ser considerado é que, se outras 
novas tecnologias tiverem sido recentemente incorporadas, 
sua participação pode aumentar ao longo do tempo, e até 
mesmo retirar do mercado o tratamento mais antigo, pos-
sivelmente menos eficaz. Se os padrões de tratamento não 
mudaram recentemente, então se espera que as participa-
ções no mercado permaneçam constantes (Mauskopf et al., 
2017). Um segundo fator a se considerar no caso de medica-
mentos é se novos medicamentos de marca deverão ser lan-
çados dentro do horizonte temporal de análise, e um terceiro 
fator seria a comercialização de genéricos, que nesse caso 
poderia aumentar a disponibilidade do medicamento (mar-
ca mais genérico) e consequentemente sua participação no 
mercado (Mauskopf et al., 2017). É importante que os pressu-

postos feitos sobre mudanças que poderão ocorrer nas cotas 
de mercado ao longo do horizonte temporal sejam descri-
tos e que essas estimativas estejam contempladas na análise 
de sensibilidade. Com a entrada de uma nova tecnologia de 
marca ou medicamento genérico durante o horizonte tem-
poral, além de estimar o impacto nas cotas de mercado, os 
desenvolvedores da análise precisam considerar o custo do 
tratamento e o impacto potencial sobre os resultados clíni-
cos na população total elegível, caso sejam relevantes (Maus-
kopf et al., 2017).

Como opinião dos autores e em concordância com a di-
retriz canadense, definir a atual familiaridade e extensão do 
uso corrente da nova tecnologia por parte dos profissionais 
de saúde tem grande influência na velocidade de incorpo-
ração dela. Por exemplo, se um medicamento estudado já é 
amplamente utilizado nos serviços privados de saúde e faz 
parte de recomendações oficiais de sociedades médicas, sua 
incorporação após aprovação no sistema público provavel-
mente será bastante acelerada. Da mesma maneira que o in-
vestimento em propaganda por parte do fabricante também 
influenciará nas projeções de incorporação da nova tecnolo-
gia. Existem tabelas oficiais de projeção para o crescimento 
da população brasileira elaboradas pelo IBGE, assim como o 
pesquisador deve buscar na indústria farmacêutica ou nos 
órgãos oficiais estimativas de distribuição do mercado para 
as tecnologias do cenário atual. Outra estratégia para estabe-
lecer a distribuição do mercado atual, que será a base inicial 
para a previsão de incorporação da nova tecnologia nos mer-
cados futuros ou alternativos, é a quantificação das vendas 
em período prévio dos principais produtos concorrentes nas 
bases de compras oficiais já citadas. Recomenda-se fazer o 
levantamento das compras realizadas para produtos concor-
rentes num período prévio de 12 meses e determinar o per-
centual correspondente a cada produto, que será utilizado 
como estimativa de cota de mercado.

Custos 
Os custos que devem ser levados em consideração para o 
cálculo do impacto orçamentário de uma nova tecnologia 
são somente os diretos médicos. Esse é um consenso entre 
as diretrizes oficiais e incluem o valor da nova tecnologia es-
pecífica, dos exames diagnósticos necessários, do manejo de 
seus efeitos colaterais e dos principais desfechos clínicos (por 
exemplo, hospitalizações), de sua implementação e capacita-
ção, da confecção de novas diretrizes de práticas clínicas etc. 
Custos indiretos, como os previdenciários ou com os trata-
mentos de outras patologias futuras por aumento de sobre-
vida e cura, não devem entrar nesse tipo de análise econô-
mica. Os documentos da Austrália (PBAC, 2013) e da Polônia 
(Poland, 2009) sugerem que impactos indiretos relevantes 
sejam citados à parte, sem que façam parte do cálculo prin-
cipal. Como a diretriz irlandesa também aborda tecnologias 
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como equipamentos, ela prevê que se inclua custo capital 
(por exemplo, edifícios, reformas, terrenos e outros) e suge-
re o uso de uma taxa de depreciação nesse tipo específico 
de situação. Alguns tipos de custos são considerados não 
recuperáveis (sunk costs), por exemplo, edificações. Garay et 
al. (2011) chamam ainda a atenção para o cálculo do percen-
tual de desperdício que possa acontecer, por exemplo, pelo 
descarte de alguns miligramas da dose de um medicamento 
em ampola, ou de alguns comprimidos de uma caixa com 
um número superior ao necessário. Afirma que, se a perda 
estimada for importante, ela poderá impactar de maneira 
significativa no cálculo final. 

No Brasil, existem fontes oficiais e gratuitas de custos que 
devem ser idealmente descritas na diretriz nacional e seu uso 
estimulado. O Portal de Compras do Governo Federal (Com-
pras Governamentais) tem o registro do preço praticado nos 
pregões eletrônicos das compras de todo tipo de produto, 
das instituições públicas federais, e disponibiliza um link para 
o Painel de Preços que foi desenvolvido pela Secretaria de 
Gestão do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e 
Gestão a partir das compras públicas homologadas no Siste-
ma Integrado de Administração de Serviços Gerais (SIASG) e 
Compras Governamentais (antigo Comprasnet). No caso de 
medicamentos que ainda não foram adquiridos pelo SUS, 
pode ser consultada a Câmara de Regulação do Mercado de 
Medicamentos (CMED), órgão interministerial responsável 
por regular o mercado e estabelecer critérios para a definição 
e o ajuste de preços. Aqui temos uma listagem por ordem 
alfabética e por diferentes alíquotas de ICMS cobrado pelos 
estados. Aos preços do CMED, para determinados medica-
mentos, o governo ainda impõe um Coeficiente de Adequa-
ção de Preços (CAP), que é um desconto mínimo obrigatório 
a ser aplicado sempre que forem realizadas vendas desses 
medicamentos destinadas aos entes da administração públi-
ca direta e indireta da União. Mas, na prática, os preços suge-
ridos nas tabelas do CMED, mesmo quando aplicado o CAP, 
ainda ficam muito acima dos praticados pelo mercado, espe-
cialmente quando o medicamento já possui apresentações 
similares e genéricas, sendo recomendado que essa fonte só 
seja utilizada quando não se tem nenhuma compra pública 
registrada. O Banco de Preços em Saúde (BPS) é um sistema 
criado pelo Ministério da Saúde com o objetivo de registrar 
e disponibilizar as informações das compras públicas e priva-
das de medicamentos e produtos para a saúde, constituindo 
outra opção gratuita de consulta a preços de medicamentos 
praticados no Brasil. Ele depende da disponibilização das in-
formações de maneira voluntária por parte das instituições 
de saúde, mas, mesmo assim, apresenta um grande núme-
ro de registros para consulta. A grande vantagem do BPS é 
apresentar uma média ponderada de preços do produto de 
interesse para o período buscado. Em relação à busca por 
custos de procedimentos, a consulta deve ser realizada no 

Sistema de Gerenciamento da Tabela de Procedimentos, Me-
dicamentos e Órteses, Próteses e Materiais Especiais (SIGTAP) 
do SUS. Ainda, pode-se recorrer às Secretarias de Saúde e 
aos Institutos Nacionais ligados ao Ministério da Saúde como 
fontes de dados públicos. 

A recomendação do grupo de discussão acompanha as 
orientações internacionais para elaboração da AIO considerar 
apenas os custos diretos médicos relacionados à tecnologia: 
preço de aquisição, administração ou utilização (considerar 
dose, posologia e duração do tratamento no cálculo total), 
testes diagnósticos (cuidado ao incorporar os custos de diag-
nóstico nos cálculos do orçamento para uma condição crô-
nica, pois esses custos só seriam válidos para a população 
incidente, porque eles só foram incorridos uma vez antes de 
se iniciar um tratamento), monitoramento (por exemplo, do-
sagem da razão normalizada internacional – RNI [do inglês 
international normalized ratio – INR] dos pacientes em uso de 
varfarina) e tratamento de eventos adversos. Utilizar como 
fonte de preços, nesta ordem de preferência, os valores mé-
dios da Autorização de Internação Hospitalar (AIH), o SIGTAP 
para procedimentos e, para materiais e medicamentos, o 
portal de compras do Governo Federal (Compras Governa-
mentais), adotando-se o valor unitário da última compra; BPS 
que fornece a média ponderada do preço unitário dos últi-
mos 18 meses; e no caso de não haver compra registrada, a 
tabela da CMED para compras públicas. Cabe ressaltar que 
a tabela SIGTAP corresponde à parcela de investimentos fe-
derais, e não ao valor real do procedimento, que, em muitos 
casos, contém investimentos municipais e estaduais. Impor-
tante destacar que esses valores de custos devem correspon-
der ao ano em que a análise está sendo realizada. No caso de 
só haver disponível valores de anos anteriores, a atualização 
desses custos deverá ser feita utilizando-se o valor do Índice 
Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) saúde (va-
lor médio dos últimos 12 meses). No caso de produtos im-
portados, com custos em outra moeda, além da conversão, 
deve-se atentar para situações de instabilidade econômica 
com variações cambiais em curto prazo (que deverão estar 
contempladas na análise de sensibilidade). 

O grupo concluiu que a estimativa de economia oriunda 
de potenciais benefícios, como, por exemplo, a redução de 
internações em unidade de terapia intensiva (UTI), seja cal-
culada à parte, não sendo inserida no cálculo da AIO, uma 
vez que, na prática, esses recursos acabam sendo utilizados 
por outros pacientes, não ocorrendo economias reais no or-
çamento, e sim uma ampliação de acesso. 

Fontes de dados
Em todos os documentos, as fontes de dados geralmen-
te são um assunto não aprofundado. Essas são de extrema 
importância para definir o cálculo da população estudada e 
suas projeções de crescimento, para as estimativas de cus-
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to, para a confecção da distribuição do cenário de referência 
e a previsão das taxas de incorporação ao longo dos cená-
rios futuros. As fontes de cada país ou localidade devem ser 
oficiais e preferencialmente explicitadas e referenciadas em 
cada diretriz nacional de estudos econômicos, como forma 
de orientação uniforme aos pesquisadores. Assim o fazem 
alguns países, como o Reino Unido (NICE) e a Colômbia. 

No Brasil, a diretriz deve recomendar o uso das fontes já 
citadas (AIH, IBGE, Datasus, Vigitel, PNAD, CMED, BPS, Com-
pras Governamentais e SIGTAP). No caso de uso de fontes 
alternativas e não oficiais, como documentos de sociedades 
médicas ou da indústria, o autor deve checar a fonte utilizada 
e certificar-se de que esse dado seja citado objetivamente. 
Aqui a transparência deve ser a regra, com o autor sempre 
deixando claro e justificando todas as suas escolhas.

Taxa de desconto
A taxa de desconto é o ajuste feito a valores futuros, conver-
tendo-os para o presente por meio da aplicação de uma taxa 
predeterminada para isso. Esse conceito se baseia na premis-
sa da Economia na qual a sociedade tem a preferência pelo 
dinheiro hoje, mais do que no futuro, e tem a preferência por 
contas a pagar no futuro, e não no presente. Como a AIO tra-
balha com um horizonte temporal geralmente muito mais 
curto do que a ACE, as diretrizes de estudos econômicos 
sugerem que não se aplique a taxa de desconto na AIO. A 
exceção é o documento oficial da Irlanda (Ireland, 2010), que 
afirma que em certas circunstâncias seria apropriado aplicar 
tal taxa de desconto em uma AIO, com o objetivo de refletir 
valores mais verdadeiros que incidiriam no sistema de saúde 
atual. Não há a exemplificação dessas “situações excepcio-
nais”. Em uma AIO, os custos de interesse para o detentor do 
orçamento são tipicamente os custos contábeis não des-
contados, que se espera que sejam incluídos no orçamento 
(Mauskopf et al., 2017). 

O grupo de discussão concluiu que esse tipo de ajuste 
financeiro não se faz adequado para uma AIO. 

Apresentação dos resultados
A tomada de decisão baseada em argumentos acadêmi-
cos e econômicos deve respeitar os tempos, habilidades e 
recursos do gestor de saúde. Deve-se entender que muitas 
vezes esses tomadores de decisão não possuem profundo 
conhecimento de aspectos técnicos em saúde ou economia 
e, portanto, o resultado final deve ser apresentado de forma 
simples, de fácil entendimento, e pode ser disponibilizado 
em uma enorme variedade de formatos: modelos, relatórios, 
planilhas de cálculo, publicações, entre outros (Mauskopf et 
al., 2017). Independentemente do formato de apresentação, 
o relatório da AIO deve seguir os moldes gerais do Relatório 
Consolidado de Avaliação Econômica da Saúde Padronizado 
(CHEERS) para avaliações econômicas (Husereau, 2013). Esses 

padrões sugerem que uma avaliação econômica seja apre-
sentada com detalhes suficientes para que um pesquisador 
interessado possa reproduzir os resultados da análise ao usar 
a estrutura do modelo, os pressupostos e os valores de en-
trada fornecidos. Para atingir esse nível de transparência, os 
seguintes elementos devem ser incluídos em todos os dife-
rentes formatos de apresentação citados acima: objetivo da 
análise; descrição da estrutura analítica e diagrama de fluxo; 
lista de todos os pressupostos estruturais feitos dentro da 
análise; valores e fontes de dados ou racional para pressupos-
tos para todos os valores de entrada utilizados para derivar o 
tamanho da população elegível, market share, desfechos de 
segurança e eficácia, e custos relacionados à tecnologia e à 
doença (unitário e total para população elegível). Também 
devem ser apresentados os resultados do caso base em ta-
belas para o mix de tratamento com e sem a nova tecnolo-
gia e a diferença entre eles (impacto incremental) ano a ano; 
análises de sensibilidade; validação da análise; resumo dos 
achados e conclusões; forças e limitações da análise. 

A AIO pode conter a apresentação de resultados com di-
versos cenários, por exemplo, a utilização restrita em centros 
de referência ou em todo o SUS.

Validação do estudo
A validação tem por objetivo dar confiança e credibilidade 
aos resultados oriundos do modelo. Para que um modelo 
seja útil aos tomadores de decisão além da confiança nos re-
sultados, eles precisam saber com quanta precisão o modelo 
prediz os resultados de interesse (Eddy et al., 2012). Para isso, 
deve-se assegurar a transparência (descrevendo claramente 
a estrutura do modelo, equações, valores dos parâmetros e 
premissas adotadas) e a validação (submetendo o modelo a 
testes, como comparar os resultados com eventos observa-
dos na realidade) (Eddy et al., 2012). A diretriz da ISPOR preco-
niza que a validação do modelo de uma AIO deve incluir pelo 
menos a validade aparente (validade de face) com os tomado-
res de decisão e a verificação dos cálculos (validade interna). 
A ISPOR recomenda ainda que, após a introdução da nova 
tecnologia, os dados sejam coletados e comparados com 
as estimativas da AIO, mesmo não sendo relevantes para a 
decisão já tomada; se os resultados estiverem próximos, isso 
proporcionará confiança na abordagem para futuras inter-
venções ou um aperfeiçoamento nos métodos. Mauskopf et 
al. (2017) apresentam métodos para três tipos de validação 
– validade aparente, validade interna e validade externa – e 
considera os três igualmente importantes e que devem ser 
incluídos em todas as análises de impacto orçamentário. 

1. Validade aparente (ou de face)
A validade aparente pode ser estabelecida por revisão da es-
trutura do modelo, pressupostos, valores de parâmetros de 
entrada-padrão e resultados, tanto por especialistas como 
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pelos detentores de orçamento que são suscetíveis de utili-
zar os resultados da análise do impacto orçamentário. Essa 
revisão pode ser feita por meio de entrevistas individuais ou 
convocando um painel de especialistas para revisar e discutir 
a estrutura do modelo, os pressupostos e os insumos. É im-
portante ter uma avaliação antes e depois da programação 
do modelo. A avaliação antes de os resultados estarem dispo-
níveis assegura que as reações aos componentes do modelo 
pelos especialistas ou os detentores de orçamento não serão 
influenciados pelos resultados. Também permite o desenvol-
vimento de uma análise que captura os componentes con-
siderados de importância para esses tomadores de decisão.

2. Validade interna
Trata-se de verificar se o modelo está correto e funcionando 
da forma planejada. É de primordial relevância para a credibi-
lidade do modelo desenvolvido. É uma maneira de assegu-
rar que as estimativas de custos, as entradas de parâmetros 
(inputs) e os cálculos estão corretos. Mauskopf et al. (2017) su-
gerem uma lista de verificação para o modelo programado 
para execução da AIO: o texto está claro e conciso, sem erros 
ortográficos; todos os dados de entrada estão descritos e ex-
traídos corretamente de suas respectivas fontes; há revisão e 
transparência dos cálculos; no caso de utilização de planilhas 
para cálculos, verificar se as programações e simulações estão 
corretas, funcionando adequadamente e se estão documen-
tadas; se os resultados do modelo estão na direção esperada 
(para mais ou para menos), em função das entradas. Ainda se 
deve realizar verificações ao longo do processo de desenvol-
vimento e por pessoas diferentes que trabalham na análise. 
Também pode ser útil ter essas mesmas verificações realiza-
das por membros de outros projetos experientes de AIO, para 
garantir que as instruções para o usuário estejam claras. 

É importante documentar quais revisões foram realizadas 
e descrever o que foi verificado e qual foi o resultado, quando 
aplicável. Por exemplo, ao testar se os cálculos do modelo 
funcionam como esperado ao mudar cada parâmetro um 
de cada vez, deve-se registrar em uma tabela cada entrada 
que foi alterada e testada, os resultados que ocorreram e se 
o resultado era esperado. Essa documentação deverá ser 
entregue como anexo ao modelo ou, ainda, apresentada na 
forma digital. 

3. Validade externa
Estabelecer a validade externa de uma AIO é um processo 
projetado para verificar se os resultados da análise provavel-
mente serão precisos. Consiste em rodar seu modelo com 
dados reais. Ela pode ser estabelecida por meio da compa-
ração das estimativas de análise de custos atuais ou impacto 
orçamentário com resultados relatados por outros modelos 
ou por observação retrospectiva ou prospectiva. Essa vali-
dação é importante para demonstrar a precisão do modelo 

para o tomador de decisão. Para uma AIO, o tipo mais sim-
ples de validade externa seria comparar as estimativas dos 
custos do ano corrente para a população elegível num cená-
rio com a inserção da nova tecnologia, com dados oriundos 
de outras perspectivas (por exemplo, secretarias de saúde, 
saúde suplementar) (Mauskopf et al., 2017). A validação do 
modelo pode fornecer informações aos grupos elaborado-
res que permitam aperfeiçoar os métodos e fontes utilizadas 
para a modelagem.

Análise de sensibilidade
Consiste em analisar as incertezas do modelo proposto em 
função das estimativas obtidas. Possibilita descrever as fontes 
de incerteza dentro da AIO e demonstrar o impacto dessa in-
certeza sobre os resultados. Nessa análise, testa-se o impacto 
de diferentes pressupostos e valores dos parâmetros no re-
sultado encontrado (Mauskopf et al., 2017).

Em geral, existem duas fontes primárias de incerteza as-
sociadas a qualquer AIO. A primeira fonte de incerteza são 
os valores de parâmetros e pressupostos (incluem caracte-
rísticas do paciente, incidência e prevalência da condição de 
saúde, custos atuais, padrão de tratamento e orientações de 
prática clínica). A segunda fonte de incerteza é para valores 
de parâmetros e outras suposições que são estimados com 
incerteza (por exemplo, real efetividade e segurança da tec-
nologia, market share, mudança de custos ao longo do hori-
zonte de análise, mudanças no tratamento e outros eventos 
futuros) (Mauskopf et al., 2017). 

Nessa análise são modificados os valores de estimativas 
e pressupostos com dados reais que não foram aplicados no 
modelo apresentado (por exemplo, população-alvo, distri-
buição por sexo e idade, dados de incidência e prevalência, 
cenários de tratamento, custos de aquisição da tecnologia, 
restrições de uso e custos de outros recursos). Os valores de 
entrada alternativos que impactam nos resultados podem 
ser apresentados em formato de tabela ou ilustrados usando 
um diagrama de tornado, que normalmente é utilizado para 
apresentar análise de sensibilidade univariada. Esse é o méto-
do recomendado na orientação do NICE sobre a estimativa do 
impacto financeiro e nas diretrizes atualizadas da Força-Tarefa 
de Impacto do Orçamento Econômico da Sociedade Interna-
cional de Farmacoeconomia e Pesquisa de Desfechos (ISPOR). 
Na medida do possível, os intervalos ou valores alternativos 
utilizados para essas análises de sensibilidade devem basear-
-se na variabilidade observada em cada elemento de dados, 
e os métodos utilizados para derivar esses intervalos devem 
ser fornecidos. Por exemplo, os intervalos utilizados para a 
eficácia podem ser os intervalos de confiança de 95% dos da-
dos do ensaio clínico. No entanto, para muitas das variáveis   
incertas, não há dados observados. Portanto, a opinião de es-
pecialistas em intervalos prováveis   pode ser necessária para 
análises de sensibilidade univariada. Em virtude da diferente 
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variabilidade nos valores dos parâmetros, intervalos como ± 
20% para todos não devem ser rotineiramente utilizados. Para 
todos os valores alternativos testados nas análises de sensibi-
lidade ou cenário, é necessário fornecer a fonte de dados e a 
lógica dos valores alternativos testados (Mauskopf et al., 2017).

Software e interface de computador
A plataforma mais utilizada é o Excel, com amplo e fácil aces-
so, familiar ao usuário, e permite o desenvolvimento de mo-
delos flexíveis e interativos assegurando transparência e cre-
dibilidade. A partir das recomendações aqui apresentadas, foi 
desenvolvida uma planilha no Excel para execução da AIO. 
O manual com orientações de uso e a planilha foram dispo-
nibilizados gratuitamente no sítio: http://natsinc.org/wpress/
euroqol/. 

Outras considerações
Por fim, como a revisão da literatura nos evidencia, há uma 
tendência das AIO de ficarem com frequência restritas à pu-
blicação na literatura cinzenta. As Diretrizes Metodológicas 
de AIO brasileiras devem traçar estratégias que estimulem a 
publicação e a disponibilização desse tipo de estudo econô-
mico em bases de dados de amplo acesso, bem como pos-
terior validação do seu modelo após a incorporação de de-
terminada tecnologia. Essa validação pode representar uma 
valiosa fonte de dados para o a definição das melhores práti-
cas de metodologia em AIO e sua consolidação no processo 
de tomada de decisão em saúde. 

Conclusão

Avaliação de Impacto Orçamentário é uma ferramenta fei-
ta para auxiliar o gestor. A AIO prima por tentar garantir um 
equilíbrio fiscal ao sistema diante das inúmeras demandas 
da sociedade. Essa característica é fundamental no mundo 
atual, onde transparência e responsabilidade nos gastos são 
exigências cada vez mais frequentes por parte do cidadão. 
É importante salientar que uma AIO não visa produzir esti-
mativas exatas da incorporação de novas tecnologias, e sim 
confeccionar um estudo sobre o tema a partir dos melhores 
dados possíveis. Além das avaliações econômicas, certamen-
te outras variáveis serão fundamentais para a tomada de de-
cisão em saúde, como relevância política, equidade, aspectos 
éticos e crenças pessoais. Prover uma excelência metodoló-
gica para avaliações econômicas baseadas em evidências 
científicas certamente contribuirá para melhor alocação de 
recursos e decisões para a sociedade. 
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RESUMO 
Objetivo: No cenário da avaliação de tecnologias em saúde (ATS), as estimativas de custos são um 
fator crítico no desenvolvimento das avaliações econômicas completas, especialmente pelo uso de 
diferentes metodologias de custeio. A fim de contribuir com a acurácia dos dados de custos usados 
nessas análises, este artigo sugere recomendações para apuração de custos em saúde no Brasil. Mé-
todos: Reuniram-se pesquisadores de ATS de diferentes expertises e centros de pesquisa do Brasil, e 
ao longo de dois anos foram conduzidas revisões da literatura nacional e internacional e discussões 
sobre as formas de abordar a temática. Três simpósios foram realizados reunindo os pesquisadores 
com o propósito de alcançar o consenso entre os autores sobre as melhores recomendações para a 
realização de estudos de Microcusteio. Resultados: Consolidou-se em forma de uma recomenda-
ção este artigo que representa uma versão compacta da diretriz completa a ser publicada pela Rede 
Brasileira de Avaliação de Tecnologias em Saúde. A metodologia de Microcusteio é considerada 
como padrão-ouro para a identificação dos custos em saúde. Os métodos de definição do estudo, 
coleta e análise de dados apresentados são descritos de modo a permitir uma valoração dos custos 
validada e homogênea, principalmente para o uso dessa informação em avaliações econômicas de 
saúde. Conclusão: Essa recomendação tem o propósito de aumentar a acurácia das estimativas dos 
custos de saúde no nosso meio e homogeneizar a comunicação entre estudos conduzidos por di-
ferentes grupos de pesquisa. Por fim, é esperado que a utilização dessas recomendações contribua 
para que as decisões baseadas em dados econômicos sejam mais acuradas e equânimes quando da 
incorporação de tecnologias no país.

ABSTRACT
Objective: In the context of health technology assessment (HTA), cost estimates are a critical factor 
in the development of economic evaluations, especially through the use of different costing me-
thodologies. In order to contribute to the accuracy of the cost data used in these analyzes, this arti-
cle suggests recommendations to develop health cost analysis in Brazil. Methods: HTA researchers 
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with heterogeneous background and from different Brazilian research centers were engaged on the 
development of this health cost analysis recommendation over two years. Reviews of national and 
international literature and discussions on how to approach the theme were conducted. Three sym-
posia were held bringing together the researchers with the purpose of reaching consensus among 
the authors on the best recommendations for micro-accounting studies. Results: This article was 
consolidated as a recommendation, which represents a compact version of the complete guideline 
that will be published by the Brazilian Health Technology Assessment Network (REBRATS). The Mi-
crocosting methodology is considered as a gold standard for the analysis of health costs. Methods 
to define the study, to perform data collection and analysis are described in order to allow a valida-
ted and homogeneous cost evaluation, mainly for the use of this information in economic health 
assessments. Conclusion: This recommendation is intended to increase the health cost estimated 
accuracy in our country and to homogenize the communication between studies conducted by di-
fferent research groups. Finally, it is expected that the use of these recommendations will contribute 
to make decisions based on economic data more accurate and equitable when incorporating health 
technologies in the country.

Introdução

Devido ao impacto crescente dos custos associados à absor-
ção de tecnologias em saúde e ao aumento da demanda dos 
usuários pelos serviços de assistência à saúde, cabe ao gestor 
público a responsabilidade pela utilização racional dos recur-
sos de forma a atender os direitos e o bem-estar social da co-
letividade (Piola & Vianna, 2009). Como instrumento de apoio, 
a área de avaliação de tecnologias em saúde (ATS) subsidia o 
gestor na tomada de decisão com base em evidências cientí-
ficas abrangendo questões clínicas, éticas, legais e de acessi-
bilidade (Brasil, 2008). 

Países como Austrália, Canadá, Inglaterra, entre outros, 
implantaram diretrizes próprias para ATS que incluem a ava-
liação econômica como requisito básico para análise pelo 
órgão regulador que recomendará sua inserção ou não no 
sistema (Brasil, 2008). No Brasil, a partir de 2006, o Ministério 
da Saúde (MS) definiu a política de incorporação de novas 
tecnologias no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), 
preconizando a avaliação econômica completa como item 
fundamental para a análise da incorporação de novas tec-
nologias. Em 2011, por meio da Lei nº 12.401, foi referendada 
a atuação da Comissão Nacional de Incorporação de Tecno-
logias no SUS, que dispõe sobre a assistência terapêutica e a 
incorporação de tecnologia em saúde no âmbito do sistema 
(Brasil, 2011). Em 2012, foi publicada a Diretriz Metodológica 
para Avaliação Econômica de Tecnologias em Saúde (Brasil, 
2012), com a finalidade de padronizar as avaliações realiza-
das por pesquisadores e técnicos do Ministério, permitindo 
a possibilidade de revisão técnica e reprodução dos estudos 
realizados no país. Essas iniciativas estão todas alinhadas à 
atual Política Nacional de Gestão de Tecnologias em Saúde, 
cujo objetivo é maximizar os benefícios de saúde a serem 
obtidos com os recursos disponíveis, assegurando o acesso 
da população a tecnologias efetivas e seguras, em condições 
de equidade. 

Com o crescimento dos estudos de ATS, a realização das 
estimativas de custos em saúde passou a ser um fator limitan-

te no desenvolvimento das avaliações econômicas, em virtude 
do uso de diferentes metodologias de custeio e da ausência 
de sistema de custos informatizados nas instituições públicas, 
o que dificulta a comparabilidade entre diferentes aferições de 
custos e entre serviços de saúde (Kolaczinski & Hanson, 2006; 
Tan, 2009). A recomendação de metodologias de custeio busca 
uma homogeneização da aferição de custos por distintos ser-
viços de saúde com adesão a um mesmo padrão, de modo a 
assegurar que as estimativas de custo resultantes possam ser 
atribuídas efetivamente ao cuidado de saúde em estudo, sem 
que diferenças observadas sejam decorrentes de diferenças de 
aferição ou de falhas na metodologia de apuração de custos 
(Drummond et al., 2005).

Nesse contexto, este artigo tem como objetivo estabelecer 
recomendações para a realização de estimativas de custos em 
saúde utilizando a metodologia de Microcusteio, considerada 
como padrão-ouro para a identificação dos custos em saúde. 

Métodos de construção da diretriz 

Dez pesquisadores de ATS de múltiplas expertises, médicos 
epidemiologistas, economistas, engenheiros e contadores, de 
centros de pesquisa do Brasil foram convidados a participar da 
discussão conceitual referente a essa recomendação. Os pes-
quisadores foram selecionados em função de suas publicações 
científicas e atuação em projetos de pesquisas em território na-
cional sobre o tema custos em saúde.

Ao longo de dois anos, foram conduzidas revisões da litera-
tura nacional e internacional e discussões sobre ferramentas e 
métodos de avaliação de custos em saúde. Para que isso fosse 
possível, além de reuniões periódicas por videoconferência, 
três simpósios foram realizados reunindo o grupo envolvido 
e pesquisadores internacionais do tema. Esses momentos pre-
senciais permitiram alcançar o consenso entre os autores sobre 
as melhores recomendações para a realização de estudos de 
Microcusteio e alinhar estas às recomendações já utilizadas em 
países como Argentina e Inglaterra. 

A diretriz completa, incluindo exemplos e anexos, foi entre-
gue ao MS do Brasil e será publicada pela Rede de Avaliações 
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de Tecnologias em Saúde. Este artigo consolida as recomen-
dações essenciais estabelecidas na diretriz. 

Métodos de custeio em saúde 

A avaliação dos custos individuais em saúde tem como obje-
tivo auxiliar o tomador de decisão a compreender se as dife-
renças de custo entre as opções de tratamento são reflexos 
de variações de custos unitários ou da variação na intensida-
de da utilização dos recursos e a forma de distribuição dos 
dados de custo em que se baseiam as estimativas (Tan, 2009). 
Os métodos de cálculo de custos em saúde possuem como 
principal característica a forma como são identificados e ava-
liados os componentes de custos. Em relação à identificação, 
os custos podem ser estimados por meio dos métodos de 
macrocusteio ou custeio bruto (gross-costing) ou de Micro-
custeio (microcosting). E quanto à avaliação dos componen-
tes de custos, os métodos podem ser realizados de cima para 
baixo (top-down) ou de baixo para cima (bottom-up) (Hrifach 
et al., 2016; Tan, 2009). 

Em conjunto, os itens acima constituem uma matriz de 
quatro dimensões, que informa sobre o nível de precisão da 
identificação e a avaliação dos componentes de custos. Te-
mos, assim, os quatro métodos referenciados na literatura para 
as avaliações econômicas: custeio bruto de cima para baixo, 
custeio bruto de baixo para cima, Microcusteio de cima para 
baixo e Microcusteio de baixo para cima (Tan, 2009). 

Estudos de custeio bruto trabalham com dados dos com-
ponentes de custos em nível agregado, em geral, partindo de 
bases eletrônicas de dados (Drummond et al., 2005; Hrifach et 
al., 2016). No custeio bruto, identificam-se somente os com-
ponentes de custo que terão impacto no serviço de saúde 
que está sendo analisado, por exemplo, diárias de internação 
(Tan, 2009). A abordagem de cima para baixo estima o custo 
médio por paciente, enquanto a de baixo para cima, o custo 
individual. A principal desvantagem do custeio bruto para uso 
em avaliações econômicas é a baixa precisão, uma vez que 
não possibilita o rastreamento dos custos diretamente ao pa-
ciente. É considerado um método pobre em avaliações eco-
nômicas, principalmente quando as diárias de internação são 
o único componente de custo, uma vez que o diagnóstico do 
paciente tem efeito importante sobre a utilização de recursos 
(Tan, 2009). 

Diversos autores consideram o Microcusteio de baixo 
para cima como padrão-ouro para as avaliações econômicas 
em saúde, tendo em vista que a coleta dos dados individuais 
possibilita o maior nível de precisão na estimativa dos custos 
(Drummond et al., 2005; Hrifach et al., 2016; Tan, 2009). Consi-
derando essa posição e retomando o objetivo de esclarecer as 
recomendações sobre estudos de custos em saúde, este arti-
go detalha as ferramentas, vantagens e desafios de conduzir 
os estudos de Microcusteio. 

Microcusteio 
Nos estudos de Microcusteio, todos os componentes de custo 
são definidos no nível mais detalhado, a partir de dados indivi-
duais do tratamento do paciente, por exemplo, da revisão do 
prontuário ou da ficha clínica do estudo. A unidade de análise 
em Microcusteio é o serviço individual, uma vez que, conside-
rando a perspectiva da análise do estudo, o método procura 
avaliar os custos com a maior precisão possível, incluindo os 
custos diretos e indiretos dos cuidados prestados ao paciente. 

A avaliação dos custos individuais dos cuidados de saúde 
auxilia a identificar se as diferenças de custo entre as opções 
terapêuticas em avaliação surgem da variação dos valores 
monetários dos recursos consumidos ao longo do processo 
de cuidado ou da intensidade da utilização desses recursos 
(Jackson, 2000). Entre as principais vantagens do Microcusteio, 
encontram-se (Tan, 2009): o alto nível de precisão em relação 
ao tratamento ou serviço avaliado, a partir do qual podem ser 
elaboradas políticas públicas específicas; e a possibilidade de 
agrupamento dos componentes de custo por subgrupos de 
pacientes, por diagnóstico, tratamento ou outros grupos de 
interesse, permitindo análises individualizadas (Tan, 2009)

Um desafio no desenvolvimento do Microcusteio é a via-
bilidade de se realizar esse tipo de estudo devido a diversos 
motivos, por exemplo, a falta de padronização de métodos 
para a coleta de dados de custos e as especificidades institu-
cionais que dificultam a comparabilidade dos resultados ob-
tidos (Donovan et al., 2014). Além disso, o processo de coleta 
de dados é demorado e oneroso e pode haver normativas 
éticas locais relacionadas à acessibilidade, à privacidade e à 
confidencialidade dos dados dos pacientes que restrinjam ou 
impossibilitem a coleta de dados (Frick, 2009; Jackson, 2000; 
Tan, 2009). É usualmente aceito que os estudos apresentem 
mais de uma abordagem, utilizando Microcusteio de baixo 
para cima para os componentes de custo que se acredita te-
rem impacto no custo total e a abordagem de Microcusteio 
de cima para baixo para os demais componentes (Drummond 
et al., 2005; Tan, 2009).

Da mesma forma que na abordagem de baixo para cima, 
o Microcusteio de cima para baixo identifica todos os com-
ponentes de custos, porém os dados provêm de fontes mais 
abrangentes, por exemplo, as contas anuais, e, por meio de 
um processo de desagregação, chega-se ao nível do paciente. 
A abordagem de cima para baixo permite, então, o cálculo de 
custos para pacientes médios e inviabiliza o rastreamento dos 
custos aos pacientes individualmente e a realização de análises 
estatísticas de custos para detectar diferenças entre os pacien-
tes (Clement Nee Shrive et al., 2009; Tan, 2009). Segundo Tan 
(Tan et al., 2012), os passos para a estimativa de custo baseado 
em Microcusteio seriam: definição da perspectiva de análise; 
definição da unidade de análise; identificação de itens de cus-
to; mensuração dos itens de custo; valoração dos itens de cus-
to; e avaliação de incertezas nas estimativas. Como formas de 
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condução dos estudos, a literatura tem explorado métodos de 
gestão de custos contemporâneos, por exemplo, o método 
de custeio baseado em atividades e tempo (TDABC) (Kaplan & 
Anderson, 2007; Keel et al., 2017). 

Método de custeio por atividade e tempo 
(TDABC) em estudos de Microcusteio
Os métodos de custeio por atividade atribuem que múltiplos 
produtos consomem as mesmas atividades e recursos da es-
trutura da empresa em proporções diferentes (Martin et al., 
2018). Recursos são elementos econômicos que são aplicados 
ou utilizados na performance das atividades, tais como salários, 
medicamentos e material médico-hospitalar. As atividades são 
um conjunto de ações realizadas por meio de uma organiza-
ção, úteis para a proposta do ABC. Os objetos de custo são 
qualquer paciente, patologia, serviço, contrato, projeto ou 
outra unidade de trabalho cuja medida de custo é desejada 
(Souza, 2013). Ao se usar o TDABC, o custo de um produto ou 
serviço torna-se mais acurado, principalmente quando ele é 
formado por uma parcela de atividades indiretas como em um 
ambiente hospitalar 

Os métodos de custeio baseados em atividades, ao contrá-
rio do método de custeio por absorção, calculam o custo do 
serviço prestado ao paciente a partir da referência de consumo 
de atividades e, consequentemente, recursos que cada serviço 
utiliza (bottom-up). Já o método por absorção distribui gastos 
aos departamentos e sequentemente aos serviços (top-down) 
(Erhun et al., 2015). A Figura 1 ilustra a comparação de como a 
informação custo é calculada no método por absorção e nos 
métodos de custeio por atividade.

A mecânica do método TDBC pode ser fragmentada em 
sete etapas: cálculo do custo de cada departamento; definição 
da capacidade padrão de cada departamento; cálculo da Taxa 
de Custo Unitário (TCU) de cada departamento; identificação 
das atividades desenvolvidas por cada departamento; estima-
tiva do tempo de processamento de cada serviço; estrutura-
ção das equações de tempo; cálculo do custo dos serviços. 

Em 2013, a Clínica Mayo, em parceria com Harvard Business 
School, começou a aplicar o método TDABC para mensurar 
o custo de três diferentes procedimentos: cirurgia ortopédi-
ca, medicina cardiovascular e cuidado em atenção primária 
(Haas et al., 2015). Entre as principais vantagens da aplicação 
do método, os autores destacam que foi possível identificar 
oportunidades de criação de valor a partir da eliminação e/ou 
redução de atividades que não agregam valor nesses procedi-
mentos e, ao serem executadas, representam custos. A cons-
trução do método, por detalhar o processo em fluxo, também 
auxiliou a disseminação do conhecimento e identificação de 
oportunidades de como criar valor entre os funcionários (Haas 
et al., 2015). Para alcançar tais objetivos, definir a perspectiva e 
a unidade de análise para a qual o estudo está sendo realiza-
do é fundamental, para que os métodos permitam alcançar os 
objetivos desejados (McBain et al., 2016). 

Perspectiva da análise de custos 
Em um estudo de custos, o objetivo do estudo está diretamen-
te relacionado com a perspectiva do estudo, e ambos indica-
rão quais custos deverão ser mensurados. A perspectiva diz 
respeito ao ponto de vista pelo qual o problema é encarado 
e responde, em linhas gerais, quem é o pagador dos serviços 
descritos na análise (Drummond et al., 2015).

As perspectivas mais comumente utilizadas nos estudos 
de custos são aquelas relacionadas: i) à sociedade como um 
todo; ii) ao paciente; iii) ao sistema de saúde público ou su-
plementar; iv) ao prestador do serviço de saúde (Brasil, 2008; 
Brasil, 2013; Brasil, 2014; Hendriks et al., 2014). Porém, outras 
perspectivas são possíveis em cenários específicos, por exem-
plo, a de um empregador decidindo se deve prover vacinação 
contra a gripe para os funcionários ou a de uma operadora de 
saúde suplementar decidindo se deve oferecer um programa 
de reabilitação gratuito aos seus beneficiários.

Qualquer que seja a perspectiva do estudo, é fundamental 
que ela esteja declarada desde o início, pois será a determi-
nante de quais custos serão considerados. Estudos de custos 

Figura 1. Comparação entre os métodos de custeio.
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podem ser realizados nos diferentes níveis da atenção à saú-
de e com diferentes níveis de abrangência, por exemplo, em 
Unidade Básica de Saúde ou hospital, e abrangendo toda a 
instituição ou somente parte dela, conforme o objetivo do es-
tudo (Araujo, s/d.; Drummond et al., 2005; Hendriks et al., 2014; 
Oliveira et al., 2014).

Cabe destacar a dificuldade em definir custos do sistema 
público e os custos de um provedor público específico. No 
primeiro caso, trata-se da perspectiva do órgão gestor do SUS 
como comprador de serviços públicos e privados de saúde, 
e todos os custos econômicos diretos cobertos pelo sistema 
público devem ser computados, independentemente de qual 
provedor é a fonte do custo. Como o aferido deve refletir o cus-
to dispendido pelo pagador final (sistema público), frequente-
mente são utilizadas tabelas de reembolso de procedimentos 
do SUS para essa aferição, que representariam o quanto o 
sistema paga por determinado item, independentemente do 
consumo real de recursos do prestador final. Por outro lado, na 
perspectiva do prestador final, a tabela de repasse representa-
ria receita, não gastos, e assim seria inadequado utilizar esses 
valores. Nesse caso os gastos reais do prestador deveriam ser 
identificados nas folhas de pagamento, notas de compra e de-
mais listagens administrativas disponíveis do local.

Porém, com a crescente utilização de contratos com orça-
mentos globais para prestadores públicos (particularmente 
hospitais), atualmente as tabelas de repasse do SUS não ne-
cessariamente refletem nem o efetivamente dispendido pelo 
gestor ou sistema, nem o efetivamente gasto pelo prestador. 
Nesse cenário, estudos de custos da perspectiva de presta-
dores públicos de referência (ou de prestadores privados dos 
quais o sistema público compra serviços) são provavelmente 

a melhor estimativa do custo real de uma tecnologia para o 
sistema, particularmente ao ser considerado que os gastos das 
esferas municipal, estadual e federal deveriam ser todos incluí-
dos na perspectiva de Sistema Público (Figura 2).

Na perspectiva da sociedade, todos os custos econômicos 
diretos e indiretos são avaliados e incluídos. É considerada a 
perspectiva mais abrangente e recomendada por diversos 
autores, contudo nem sempre é viável em virtude das restri-
ções de disponibilidade de dados (Araujo, s/d.; Drummond 
et al., 2005; Hendriks et al., 2014). Ainda, como na perspectiva 
da sociedade devem necessariamente ser incluídos os custos 
econômicos indiretos, é preciso cuidado para não realizar du-
pla contagem de custos quando da realização de estudos de 
custo-utilidade.

A Diretriz Metodológica de Avaliações Econômicas re-
comenda, para submissões de estudos às esferas públicas 
competentes, que a perspectiva escolhida para os estudos de 
avaliação econômica seja a do SUS como órgão comprador de 
serviços (ou seja, computando todos os custos cobertos pelo 
sistema público de saúde) (Brasil, 2012). Uma análise adicional 
recomendada é pela perspectiva da sociedade, na qual devem 
ser incluídos todos os custos da produção do serviço/procedi-
mento e do tempo perdido pelos pacientes e seus familiares, 
além dos custos relacionados à perda de produtividade e mor-
te prematura (Brasil, 2012).

Unidade de análise 
A Unidade de Análise é o objeto de interesse para a identifica-
ção dos custos, tendo estreita relação com a tomada de deci-
são que a informação de custos vai subsidiar, considerando a 
perspectiva da análise do estudo. Assim como na perspectiva 

Figura 2. Categorias de custos em saúde quanto à alocação e quanto à perspectiva do estudo.
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do estudo, a definição da unidade de análise também depen-
de do objetivo do estudo. Por exemplo, se o objetivo é avaliar 
se os preços pagos por um determinado convênio para a rea-
lização de uma angioplastia coronariana primária suportam os 
custos relativos ao procedimento, a unidade de análise deverá 
ser o procedimento (Hendriks et al., 2014).

Na condução de estudos de custos da doença ou de um 
estudo de custo para posterior Avaliação Econômica, o cus-
teio de todo o processo assistencial (acolhimento, diagnóstico, 
tratamento, assistência em complicações e nas comorbidades) 
representa a aferição mais abrangente e, em geral, esperada 
para tomada de decisão. Porém, nem sempre é necessário afe-
rição de toda cadeia assistencial, dependendo da questão de 
pesquisa a ser respondida. A definição da unidade de análise e 
sua associação com o processo decisório determinará o méto-
do de custeio ou a combinação mais adequada. 

A produção de serviços em saúde envolve, fundamen-
talmente, profissionais de saúde, materiais, estrutura física e 
equipamentos, que genericamente podemos denominar de 
recursos. Em geral, cada atendimento de um paciente utiliza 
diversos recursos associados a múltiplos atendimentos, daí a 
dificuldade em apurar os custos de um atendimento específico 
e a necessidade de metodologias de custeio que sistematizem 
o processo de cálculo de custos como o TDABC apresentado. 
É importante que, uma vez definidas as perspectivas e a uni-
dade de análise do estudo, todos os recursos correspondentes 
sejam considerados.

Identificação dos itens de custos
A identificação dos itens de custos que serão considerados na 
análise depende da perspectiva do estudo (Brasil, 2008; Olivei-
ra et al., 2014). A Tabela 1 mostra quais custos devem ser incor-
porados na análise considerando as diferentes perspectivas.

Os itens de custos médicos diretos relativos a consultas, 
exames, procedimentos e internações podem ser identificados 
por meio da revisão do prontuário do paciente, coleta de dados 

prospectiva, observação direta, registro de atividades, relatórios 
administrativos ou de relatórios informatizados nos casos em 
que o hospital utiliza prontuário eletrônico (Frick, 2009). Para os 
itens de custos não médicos, as informações podem ser obtidas 
por meio de coleta de dados prospectiva com o paciente ou 
familiares e cuidadores por meio da aplicação de questionários 
estruturados ou do diário do paciente (Frick, 2009). 

Um fator importante para a reprodutibilidade do estudo 
em outras instituições é a descrição detalhada de quais itens 
de custos serão incluídos na análise, os critérios de seleção 
desses itens e a fonte de coleta de dados. 

Mensuração e valoração dos itens de custo
Na avaliação dos custos individuais, os custos são calculados 
por meio da multiplicação de preços pela quantidade de re-
cursos (Drummond et al., 2005). Em análises econômicas, são 
usadas três formas distintas de aferição: i) uso de dados admi-
nistrativos dos hospitais para verificar o preço de aquisição dos 
itens de custos; ii) utilização de fontes secundárias de preços, 
tais como tabelas de reembolso ou de fixação de preços de 
mercado; e iii) estimativas baseadas em informações da lite-
ratura. As formas ii e iii fogem ao escopo deste artigo e estão 
descritas na literatura da área (Drummond et al., 2005). A busca 
de dados primários para a valoração de recursos é discutida 
nas seções a seguir, com abordagem em separado, visto que 
diferentes componentes do custo trazem desafios distintos à 
sua valoração. 

De forma geral, recomenda-se que a primeiras informa-
ções na valoração dos itens de custo sejam a moeda e o ano 
em que o estudo foi realizado. Também deve ser descrito o 
tipo de abordagem utilizada para valoração de cada item de 
custo: de baixo para cima, de cima para baixo ou mista (Hrifach 
et al., 2016; Tan et al., 2012). Dependendo da perspectiva do es-
tudo, atenção especial deverá ser dada aos custos econômicos 
indiretos relativos à perda de produtividade, abordados em se-
ção específica.

Tabela 1. Custos a serem considerados de acordo com a perspectiva do estudo (Oliveira et al., 2014) 

Tipos de custos

Perspectiva do Estudo

Sociedade Pacientes e familiares
Setor público ou 
hospitais sem fins 
lucrativos

Seguradora de Saúde

Tratamento médico Todos os custos do 
tratamento

Despesas pessoais
Pagamento dos serviços 
utilizados

Pagamento dos serviços 
cobertos

Tempo do paciente com 
o tratamento

Custo de todo o tempo 
utilizado

Custo de oportunidade Nenhum Nenhum

Tempo de familiares ou 
terceiros Todos os custos Somente despesas diretas Nenhum Nenhum

Transporte e outros 
serviços não médicos Todos os custos Todos os custos Nenhum

Nenhum ou somente 
cobertos
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Equipe de saúde
No Microcusteio de baixo para cima, os custos da equipe que 
presta diretamente os cuidados assistenciais são estimados 
para cada paciente, sendo necessários os dados de custos de 
pessoal, carga horária de trabalho e tempo para a realização 
do cuidado (Hendriks et al., 2014; Tan, 2009). Recomenda-se a 
descrição das categorias profissionais consideradas na análise.

Antes de iniciar a valoração dos custos da equipe, é neces-
sário quantificar a carga de trabalho dos diversos profissionais 
envolvidos na assistência ao paciente. A carga de trabalho é 
determinada por meio da identificação das intervenções re-
queridas pelos pacientes e do tempo despendido pelos pro-
fissionais, na sua realização. 

Valoração de recursos
Na etapa de valoração de recursos, os custos de pessoal de-
vem incluir o salário e encargos legais e sociais definidos pela 
legislação, por exemplo, repouso semanal remunerado, férias 
e adicional, décimo terceiro salário, contribuição previdenciá-
ria, contribuição ao Fundo de Garantia por Tempo de Servi-
ço (FGTS), abonos de faltas e direitos relativos às convenções 
coletivas de trabalho (Martins, 2010). Recomenda-se que na 
valoração dos custos da equipe seja informado o percentual 
aplicado para os encargos legais, sociais e benefícios, bem 
como a descrição dos encargos e benefícios considerados, de 
forma a viabilizar a reprodutibilidade e a comparação entre es-
tudos. Na perspectiva do hospital, a informação desse percen-
tual pode ser obtida no departamento de recursos humanos/
pessoal ou no departamento de controladoria da instituição.

A carga horária de trabalho é variável, conforme a cate-
goria profissional e estabelecida no contrato do trabalhador, 
contudo, por definição legal, o teto máximo é de 44 horas se-
manais (Martins, 2010). A informação de carga horária pode ser 
obtida no departamento de recursos humanos ou na legisla-
ção vigente. 

A estimativa do tempo utilizado no cuidado do paciente 
deve, preferencialmente, ser realizada por meio de estudo de 
tempos e movimentos, que consiste na observação direta das 
atividades realizadas pelo profissional e determinação do tem-
po médio padrão de execução de cada atividade (Hendriks et 
al., 2014; Chiavenato, 2004). Outra forma de coleta desses da-
dos pode ser a utilização de questionários, registro autorrefe-
renciado de atividades e entrevistas com a equipe (Hendriks et 
al., 2014). A determinação de custos da equipe na abordagem 
de Microcusteio de cima para baixo pode ser mais viável que 
a abordagem de baixo para cima, em virtude de requerer os 
dados no nível de departamento, porém avalia cada compo-
nente de custo para pacientes médios.

Estudo de Microcusteio de cima para baixo realizado na 
área de oncologia e hematologia em 30 hospitais nos Países 
Baixos estimou que, em consultas ambulatoriais, os custos 
com médicos especialistas representam entre 50% e 69% dos 

custos de pessoal direto. Na internação hospitalar, os custos de 
pessoal direto variaram de 45% a 59%, e a equipe de enferma-
gem foi o maior responsável pelos custos de pessoal direto, 
com variações entre 25% e 67%. Porém, o estudo não consi-
derou custos de exames laboratoriais e de imagem, nem de 
medicamentos (Tan, 2009).

Medicamentos e outros itens de consumo
Na abordagem de Microcusteio de baixo para cima, a valora-
ção dos custos de medicamentos e consumíveis deve ser reali-
zada utilizando-se preços unitários por medicamento ou con-
sumível por paciente. As fontes de dados podem vir de bases 
nacionais ou sistemas administrativos e contábeis do hospital 
(Clement Nee Shrive et al., 2009; Hendriks et al., 2014; Tan et al., 
2012). O cálculo de custos pode ser obtido por meio da divisão 
do custo total do medicamento ou consumível pelo número 
total de pacientes (Hendriks et al., 2014). 

Para medicamentos, nos estudos com coleta de dados dos 
custos diretos não médicos do paciente, a informação do pre-
ço e do local de aquisição pode não estar disponível. Nesses 
casos, o preço pode ser estabelecido por meio do preço mé-
dio obtido na farmácia popular ou na rede privada local. Nesta 
última, recomenda-se não utilizar o preço de oferta, uma vez 
que a oferta é momentânea e pode não ocorrer nas outras far-
mácias pesquisadas, gerando subestimação no preço médio. 
Não havendo medicamento genérico, recomenda-se a utiliza-
ção da marca de menor preço (Ribeiro et al., 2005).

Drummond et al. recomendam o preço médio de medi-
camentos do atacado como representativo dos custos reais 
dispendidos pelo paciente e recomenda a utilização de média 
de preços para valoração dos custos não médicos dos medica-
mentos (Drummond et al., 2005). 

Estrutura física e custos operacionais
Os custos de estruturas físicas são importantes no estudo de 
Microcusteio. No entanto, o processo de obtenção dessa infor-
mação é complexo devido à dificuldade de mensuração do 
valor unitário por paciente versus a taxa horária de uso, ou seja, 
o quanto cada paciente “usufruiu” das estruturas físicas duran-
te seu tratamento. Os custos operacionais gerais, também co-
nhecidos como overhead, referem-se a todos os outros gastos 
de produção utilizados para manter o local em funcionamento 
onde o serviço é realizado. Tipicamente são considerados cus-
tos operacionais água, eletricidade, seguros, limpeza e manu-
tenção e capital (depreciação de construção e equipamentos) 
(Tan, 2009). 

De acordo com o método escolhido para a aferição dos cus-
tos, a forma de obtenção dessa informação pode ser distinta. 
Considerando o TDABC como método de condução do estudo 
de Microcusteio e usufruindo das estruturas de rateio por de-
partamentos que a controladoria do hospital elabora, podem-se 
usar as informações de custos dos departamentos, trabalhan-
do-se nos dados que representam custos fixos de estrutura 
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(Kaplan, 2014). Por exemplo, é comum no rateio por absorção do 
hospital incluir a folha de pagamento dos profissionais médicos 
e de enfermagem de cada departamento. Esse dado, em um 
estudo de Microcusteio, é trabalhado de forma separada, como 
custos de equipe ou profissionais. Dados que compõem o custo 
da estrutura hospitalar como depreciações, aluguéis e energia, 
alocados aos departamentos que o paciente consome, podem 
ser utilizados considerando as atuais distribuições de custos fei-
tas pelo departamento de controladoria da instituição. 

Assim, para obter o custo da estrutura por unidade de tem-
po de um departamento, deve ser avaliada a distribuição de 
custos fixos operacionais desse departamento e, na sequência, 
dividir o custo fixo médio do departamento pela sua capaci-
dade horária de produção. Por exemplo, em uma unidade de 
internação que possui 20 leitos, a capacidade de atendimento 
horário equivale a 20 leitos, abertos 24 horas por dia ao longo 
de 30 dias por mês, ou 14.400 horas mensais. Se essa unidade 
de internação tem contas fixas médias de R$ 140.400,00 por 
mês, o custo por unidade de hora dessa unidade de interna-
ção equivale a R$ 10,00. Esse levantamento deve ser feito para 
todos os departamentos que o paciente em análise consome 
ao longo da sua internação. 

O Programa Nacional de Gestão de Custos em Saúde, com o 
intuito de auxiliar no processo de apuração e gestão de custos 
em unidades de Saúde do SUS, de forma padronizada e estrutu-
rada, vem implantando o Sistema de Apuração e Gestão de Cus-
tos do SUS (APURASUS). No APURASUS são definidos critérios 
de rateio para a alocação de custos nos hospitais SUS do Brasil. 

Considerações finais

A contextualização dos estudos de custos em saúde sobre a 
perspectiva das diferentes áreas de pesquisa e operação do 
serviço de saúde, que utilizam a informação custos, tem o pro-
pósito de contribuir com o avanço da acurácia da apropriação 
desses dados no país e homogeneizar a comunicação entre 
estudos conduzidos por diferentes escolas de pesquisa (eco-
nômica, contábil, engenharia, saúde etc.). Este artigo sugere 
recomendações para a realização de estimativas de custos em 
saúde, utilizando a metodologia de Microcusteio, considerada 
como padrão-ouro para a identificação dos custos em saúde. 
Os métodos de definição do estudo, coleta e análise de da-
dos apresentados passam a ser recomendáveis às avaliações 
de custos de saúde, principalmente para o uso da informação 
custo em avaliações econômicas de saúde. 
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Radioterapia intraoperatória com elétrons 
no tratamento do câncer de mama inicial – 
revisão bibliográfica e análise econômica

Intraoperative electron beam radiation-therapy for early breast 
cancer – bibliographic review and economic analysis
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RESUMO
Objetivos: Comparar os resultados de controle local e sobrevida global e fazer uma análise eco-
nômica comparativa da radioterapia intraoperatória com elétrons (IOeRT) para o tratamento da 
neo plasia de mama inicial, em comparação à radioterapia conformacional de toda a mama (RT 3D). 
Métodos: Foi feita revisão sistemática da literatura e, posteriormente, considerando-se os resultados 
comparáveis de eficácia, análise de minimização de custos, comparando as técnicas mencionadas 
anteriormente. Resultados: Foi incluído um estudo randomizado. Observou-se pequeno aumento 
do número de falhas locais em cinco anos (4,4 vs. 0,4%), sem alteração, porém, na sobrevida global. 
Quando se restringiu o estudo às mulheres com tumores de até 2,0 cm de diâmetro, grau I ou II, com 
axila negativa ou com até três linfonodos comprometidos e com tumores não classificados como tri-
plos-negativos, chegou-se a um nível comparável de controle local (1,5% de recidivas em cinco anos), 
sem diferenças significativas no tocante aos efeitos secundários ao tratamento. Em análise econômi-
ca posterior, optou-se, então, pelo estudo de minimização de custos, sob a perspectiva das operado-
ras de saúde do sistema de saúde privado brasileiro, tendo como base os custos dos procedimentos 
descritos na Classificação Brasileira Hierarquizada de Procedimentos Médicos (CBHPM), 5ª edição. 
Nesta análise, observou-se que a aplicação da IOeRT implica uma economia de recursos da ordem de 
51,5% por tratamento. Conclusão: Conclui-se que a IOeRT é opção que leva à economia de recursos 
quando utilizada no tratamento de mulheres com câncer de mama inicial, sob a perspectiva das 
operadoras de saúde do Brasil, quando observados os critérios de inclusão descritos previamente.

ABSTRACT
Objectives: To compare local control and overall survival and perform an economic analysis 
between intraoperative electron beam radiation therapy (IOeRT) and conformal radiotherapy, 
directed to the whole breast (RT 3D), for the treatment of early breast cancer. Methods: A 
systematic review of the literature was performed, with the inclusion of 1 controlled randomized 
study, comparing IOeRT with standard treatment – RT 3D, in early breast cancer. Posteriorly, due to 
comparable results between the studied techniques, a cost-minimization analysis was executed. 
Results: There was a small increase in the number of local failures, in 5 years (4.4 vs. 0.4%), but with 
no changes in overall survival. When the analysis was restricted to women with tumors up to 2.0 
cm, grades I or II, with negative axilla or with up to 3 compromised lymph nodes and with tumors 
not classified as triple-negative, a comparable level of local control was reached (1.5% over 5 years), 
without significant differences in treatment side effects. In the following economic analysis, a cost 
minimization study was chosen, once both treatments were equivalent, considering local control 
and overall survival. The perspective was that of the Brazilian private healthcare system, based on the 
costs of the procedures according to the Brazilian Hierarchical Classification of Medical Procedures 
(CBHPM), 5th edition. In this analysis, it was observed that the delivery of IOeRT implies a resource 
saving of 51.5% per treatment. Conclusion: We conclude that IOeRT is a very interesting option, 
that leads to resource savings, when used in the treatment of women with early breast cancer, 
observing the inclusion criteria previously described, in the Brazilian health care payer’s perspective.
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Introdução

A neoplasia de mama é o tumor maligno mais frequente entre 
as mulheres brasileiras. Segundo o Instituto Nacional de Cân-
cer (Inca), eram esperados, para o ano de 2018, 59.700 novos 
casos dessa neoplasia, o que resulta em um risco estimado de 
56,33 novos casos para cada grupo de 100 mil mulheres/ano 
(Inca, 2018). Considerando-se a população mundial, o câncer 
de mama também é o mais frequente na população feminina, 
com uma estimativa, para o ano de 2012, de 1,67 milhão de ca-
sos novos ao redor do mundo, o que corresponde a ¼ de todos 
os tumores diagnosticados em mulheres (Forman et al., 2012).

Apesar dos avanços recentes, a incidência diferente entre 
as diversas regiões do Brasil é sinal, entre outros fatores, das di-
ficuldades de acesso ao diagnóstico. Por exemplo: a incidên-
cia dessa neoplasia na cidade de Cuiabá/MT é quase metade 
daquela observada em Porto Alegre/RS, evidenciando que o 
acesso ao diagnóstico precoce e, consequentemente, a um 
tratamento com maiores probabilidades de sucesso é limita-
do e desigual entre as várias regiões do Brasil (Inca, 2018).

Vários fatores estão envolvidos na etiologia do câncer 
de mama: idade da primeira menstruação inferior a 12 anos; 
menopausa após os 55 anos; nuliparidade; primeira gravidez 
após 30 anos; uso de anticoncepcionais e terapia de reposição 
hormonal (TRH) na menopausa, especialmente se por tem-
po prolongado; exposição à radiação ionizante; consumo de 
bebidas alcoólicas; dietas hipercalóricas; sedentarismo; predis-
posição genética (pelas mutações em determinados genes 
transmitidos na herança genética familiar – principalmente 
por dois genes de alto risco: BRCA1 e BRCA2) (McGuire, 2016). 
É importante observar que a neoplasia de mama tem elevado 
custo social, porque atinge mulheres em idade produtiva e 
seu tratamento utiliza-se de várias tecnologias de alto custo, 
com tendência clara de aumento nos últimos anos (Allaire et 
al., 2017; Blumen et al., 2016; Ekwueme et al., 2016; Greenup et 
al., 2017; Jacobs et al., 2013).

Não há, no Brasil, estimativas de quantas pacientes são 
diagnosticadas em estádios iniciais, embora se saiba, a par-
tir de dados publicados a respeito da epidemiologia dessa 
patologia em outros países, que esse número está ligado à 
cobertura de mamografia de screening entre as mulheres e 
pode chegar, segundo algumas séries, a 70%. Portanto, deve 
ser muito variável entre as várias regiões do Brasil (Deppen et 
al., 2012; Hofvind & Skaane, 2012).

O tratamento-padrão para a neoplasia de mama inicial é a 
cirurgia (mastectomia total ou parcial) seguida ou não de tra-
tamento adjuvante com quimio/hormônio e/ou radioterapia. 
A radioterapia está indicada quando a cirurgia é parcial, ou 
seja, não remove todo o parênquima da glândula mamária. 
Após a cirurgia conservadora, a irradiação da mama reduz a 
incidência de recorrência local em cinco anos de 26% para 
7%, aumentando a sobrevida causa-específica dessa popula-

ção em 5,4% (Clarke et al., 2005). Normalmente, a radioterapia 
é aplicada com técnica conformacional (RT 3D) e se dirige à 
mama toda na dose de 50 Gy em 25 frações. Posteriormente, é 
aplicado um reforço sobre o quadrante acometido, com dose 
de 16 Gy em oito frações, com a mesma técnica de tratamento 
(Bartelink et al., 2007).

Com o seguimento das pacientes não irradiadas, obser-
vou-se que, respeitadas algumas características que definem o 
subgrupo de baixo risco, as recidivas se concentravam, funda-
mentalmente, no quadrante inicialmente acometido. As carac-
terísticas são as seguintes: idade ≥ 50 anos, margens≥ 2 mm, 
tumor in situ ou classificado como T1 (diâmetro < 2 cm). Assim 
sendo, fazia-se desnecessária a irradiação de todo o parênqui-
ma mamário, sendo, teoricamente, suficiente a irradiação do 
quadrante acometido, o que ficou conhecido como irradiação 
parcial da mama (IPM) (Correa et al., 2017).

Entre as técnicas disponíveis para a IPM, há a própria radio-
terapia conformacional (Gatti et al., 2013; Goyal et al., 2013; Móz-
sa et al., 2014; Olivotto et al., 2013), a braquiterapia (Aristei et al., 
2017; Hepel et al., 2014; Major et al., 2016; Ott et al., 2016; Polgár 
et al., 2017; Shah et al., 2018; Strnad et al., 2016) e a radiotera-
pia intraoperatória com elétrons (IOeRT) (Veronesi et al., 2013). 
A radioterapia intraoperatória com fótons (IOpRT), também 
descrita na literatura, é, neste momento, de utilização desacon-
selhada. Isso porque o seguimento das pacientes incluídas no 
estudo pivotal (Vaidya et al., 2014) é, ainda, considerado curto, 
gerando incertezas a respeito da eficácia dessa tecnologia a lar-
go prazo. Assim sendo, é consenso que a IOpRT, por ora, não 
deva ser utilizada fora de um rigoroso protocolo de pesquisa 
(Correa et al., 2017). Essa tecnologia (IOpRT) só é aplicável por 
meio de acelerador linear específico (TARGIT) e já foi avaliada, 
anteriormente, pela Comissão Nacional de Incorporação de 
Tecnologias no SUS (Conitec) (http://conitec.gov.br/images/Re-
latorios/2016/Relatorio_Radioterapia_TumorMama_final.pdf), 
com recomendação contrária à incorporação da tecnologia 
pelo Sistema Único de Saúde (SUS). Ressalta-se, porém, que, 
conforme incluído na 23ª edição do Manual de Bases Técni-
cas – Oncologia, do Sistema de Informações Ambulatoriais do 
SUS (SIA-SUS), o uso de técnica de radioterapia intraoperatória 
(em dose única e antes do fechamento da ferida operatória), 
imediatamente adjuvante à exérese do tumor por mastecto-
mia conservadora, pode ser autorizado, registrado e faturado 
conforme explicitado no referido Manual. Não há, no supracita-
do documento, diferenciação quanto à energia de tratamento 
(fótons ou elétrons), diferenciação essa que se faz, atualmente, 
de importância capital, haja vista as limitações apontadas para 
o tratamento efetuado com fótons.

Aplicação da IOeRT no câncer de mama inicial

A abordagem mais utilizada de aplicação de IOeRT dá-se por 
meio do transporte da paciente da sala de cirurgia para o de-
partamento de radioterapia, durante o ato cirúrgico, para que 
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lhe seja aplicada a radiação. Posteriormente, a paciente volta 
ao centro cirúrgico para que o procedimento seja terminado 
(Orecchia & Veronesi, 2005). Com a paciente sob anestesia ge-
ral, a ressecção segmentar deve obedecer a critérios oncológi-
cos de cirurgia, com retirada em bloco do tumor com ampla 
remoção de margem de tecido sadio, fáscia muscular e pele 
(quando necessário). O material retirado é examinado para 
avaliar a histologia da lesão, a unicentricidade, as dimensões 
e a amplitude das margens de ressecção. O patologista deve 
avaliar o espécime no intraoperatório para confirmação da 
presença da lesão de até 2,5 cm de diâmetro e avaliar a loca-
lização dela em relação às margens da ressecção, que devem 
ser marcadas com tinta nanquim. As margens devem ser “ras-
padas” para citologia e/ou submetidas a cortes histológicos. O 
tecido é, então, seccionado a cada 5 mm e as seções devem 
ser devidamente avaliadas. As margens obrigatoriamente de-
vem estar negativas a princípio ou após ampliação solicitada. 
O estudo da axila deve ser realizado por técnica de linfonodo 
sentinela ou esvaziamento axilar, como de hábito. A glândula 
a ser irradiada é, então, preparada com a aproximação dos re-
talhos glandulares separados do plano subcutâneo e sutura-
dos; a parede torácica é protegida com disco de chumbo de 
espessura de 3 mm, revestido com material de menor densi-
dade, para minimizar o retroespalhamento. Após a realização 
da cirurgia conservadora e o preparo local da mama para a ra-
dioterapia intraoperatória com elétrons, a paciente, sob anes-
tesia e acompanhada da equipe anestésica e de enfermagem, 
é transportada para a sala do acelerador linear e devidamente 
posicionada pela equipe, de forma a alinhar o colimador ao 
feixe de elétrons, que incide no leito operatório. A pele é afas-
tada do campo de irradiação. O registro fotográfico do campo 
final é demarcado com tinta especial (caneta para marcação 
cutânea). A porção da glândula mamária adjacente ao qua-
drante retirado é irradiada em dose única com radioterapia 
intraoperatória com elétrons, empregando acelerador linear 
de partículas (LINAC) com energia de elétrons nas faixas de 6 
a 12 MeV, com nível individualizado baseando-se na espessura 
da glândula a ser irradiada, observada no momento do trata-
mento (Bromberg et al., 2013). A dose administrada validada 
em estudo pivotal fase III anterior é de 21 Gy (Veronesi et al., 
2013). A paciente é, após a irradiação, submetida a fechamento 
da ferida cirúrgica e a pós-operatório padrão, idêntico àque-
le da paciente não submetida à radioterapia intraoperatória 
com elétrons (Bromberg et al., 2013). Outra alternativa para a 
aplicação da IOeRT é por meio de microaceleradores lineares, 
como o LIAC, que, ao contrário dos aceleradores lineares con-
vencionais, não utiliza colimadores de raios X ajustáveis, mas 
um conjunto de câmaras de ionização metálicas independen-
tes. Para fins de proteção radiológica, o LIAC é equipado com 
uma trava de feixe móvel (blindagem de chumbo), que deve 
ser posicionada pelo operador manualmente, abaixo do leito 
cirúrgico, para interceptar o feixe principal. O feixe de elétrons 

produzido pelo LIAC tem alta taxa de dose de radiação, o que 
otimiza bastante o tempo de tratamento, aumentando o con-
forto para paciente e equipe médica (Meurk et al., 1993).

É importante observar que não se conhece, após larga 
experiência mundial na utilização dessa tecnologia, nenhuma 
contraindicação, se respeitados os rígidos critérios de inclusão 
utilizados no estudo pivotal (Veronesi et al., 2013).

Material e métodos
Foi efetuada uma revisão bibliográfica exaustiva utilizando-se de 
base de dados PubMed, anais de congressos, registros de estu-
dos, lista de referências de estudos publicados, artigos de revisão 
e livros relevantes. Não houve restrições no tocante ao idioma 
dos artigos. No que se refere aos resumos publicados em anais 
de congressos, os investigadores foram contatados por meio de 
correio eletrônico em pelo menos duas oportunidades, com o 
objetivo de recolher informações faltantes em seus relatos. En-
saios clínicos randomizados publicados eram elegíveis para in-
clusão. Foram excluídos estudos de fase I ou II. Na ocorrência de 
mais de uma publicação, referente ao mesmo grupo de pacien-
tes, a publicação mais recente foi a considerada (Tabela 1).

Perguntas fundamentais a serem discutidas:
1. A IOeRT, em pacientes com idade entre 48 e 75 anos 

com câncer de mama inicial, submetidas a cirurgia 
conservadora com margens negativas, tem eficácia 
comparável à RT 3D?

2. A IOeRT, em pacientes com idade entre 48 e 75 
anos com câncer de mama inicial, submetidas a 
cirurgia conservadora com margens negativas, tem 
níveis comparáveis de efeitos secundários, quando 
comparada à RT 3D?

Tabela 1. Questão de pesquisa estruturada no formato PICO

População Pacientes com neoplasia de mama 
inicial (estádio I) submetidas a cirurgia 
conservadora

Intervenção Radioterapia intraoperatória com elétrons

Comparadores Radioterapia externa conformacional sobre 
toda a mama

Desfechos Controle local e sobrevida global

Resultados

As buscas foram realizadas no mês de março de 2019. Foi ava-
liada a base de dados PubMed, com os seguintes termos de 
busca: 

((“breast cancer”[tw] OR “breast tumor”[tw] OR “breast 
carcinoma”[tw] OR “breast neoplasms”) AND (radiotherapy OR 
“radiation therapy”[tw]) AND (“intraoperative radiotherapy”[tw] 
AND (electron)))

Não foi acrescentada nenhuma limitação de idioma no 
processo de busca. Busca retornou 21 artigos.
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Com filtro para ensaios clínicos:
((((((((((randomized controlled trial[pt])) OR (controlled 

clinical trial[pt])) OR (randomized[tiab])) OR (placebo[tiab])) OR 
(randomly[tiab])) OR (trial[tiab])) OR (groups[tiab])) OR (drug 
therapy[sh])) NOT (animals[mh] NOT humans[mh]))

Busca retornou 6 artigos.

Excluídos estudos de fase I ou fase II:
Busca retornou 1 artigo (Figura 1): Veronesi et al., 2013 

(Veronesi et al., 2013).

nhuma diferença de sobrevida global (SG – cinco anos: 96,8% 
e 96,9%, respectivamente, p = 0,59). O grupo prosseguiu na 
investigação e, quando excluídas as pacientes com tumores 
com diâmetro superior a 2 cm, grau III, com axila comprome-
tida com quatro ou mais linfonodos e tumores triplos-negati-
vos, o índice de recorrência local entre as pacientes tratadas 
com radioterapia intraoperatória com elétrons foi de 1,5%.

Com relação aos efeitos secundários, infelizmente nem to-
das as pacientes tiveram seus resultados avaliados, por ques-
tões de deficiência de relato de informações (o que pode ser 
uma fonte de bias). Mas ainda assim, tendo sido analisadas 876 
pacientes, houve diminuição importante de efeitos secundá-
rios observados na pele (eritema, secura, hiperpigmentação, 
prurido), em favor das pacientes submetidas à radioterapia in-
traoperatória com elétrons.

Avaliação econômica
Uma vez que se observou que a radioterapia intraoperató-
ria com elétrons, no tratamento do câncer de mama inicial, 
apresenta eficácia comparável à terapêutica-padrão atual-
mente no Brasil, optou-se por uma análise de minimização 
de custos, considerando valores de reembolso de consultas, 
exames e procedimentos, de acordo com Classificação Bra-
sileira Hierarquizada de Procedimentos Médicos, 5ª edição 
(CBHPM, 2017).

População-alvo: mulheres com idade entre 48 e 75 anos 
com câncer de mama inicial, submetidas à cirurgia conserva-
dora com margens negativas, com tumores com diâmetro in-
ferior a 2 cm, grau I ou II, com axila negativa ou comprometida 
com até três linfonodos e tumores não triplos-negativos.

Horizonte da análise: o estudo de Veronesi et al. acompa-
nhou os pacientes durante um período mediano de 5,8 anos 
(Veronesi et al., 2013). Considerou-se, assim, na presente análise 
econômica, o mesmo período de tempo.

Perspectiva: a perspectiva adotada foi a das operadoras do 
sistema de saúde suplementar brasileiro.

Comparador: foi utilizado como comparador o tratamento 
irradiante considerado padrão no tratamento de mulheres 
com neoplasia inicial da mama: a radioterapia conformacional 
(Bartelink et al., 2007).

Desfecho: para a presente análise, considerou-se apenas o 
custo total dos tratamentos, radioterapia intraoperatória com 
elétrons e radioterapia conformacional, calculado, conforme 
discriminado acima, com base na Classificação Brasileira Hie-
rárquica de Procedimentos Médicos (CBHPM) (CBHPM, 2017) 
(Tabela 2).

Tabela 2. Preço unitário

Item de custo Preço unitário Fonte

IOeRT R$ 12.189,66 CBHPM 4.12.03.16-0

RT 3D R$ 25.158,39 CBHPM 4.12.03.06-2

Estudos identificados por meio de 
busca em base de dados PubMed

(n = 21)

Estudos adicionais 
identificados por meio de 

outras fontes (n = 0)

Estudos identificados após remoção de 
estudos duplicados (n = 21)

Estudos excluídos por 
não se tratar de ensaios 

clínicos (n = 15)

Estudos avaliados
(n = 21)

Texto integral acessado
(n = 6)

Estudos incluídos na análise
(n = 1)

Estudos excluídos por 
não se tratar de estudo 

de fase III
(n = 5)

Figura 1. Flowchart.

Descrição do estudo 
Trata-se de estudo prospectivo e randomizado de não inferio-
ridade publicado no prestigioso Lancet Oncology no ano de 
2013. Foi executado no Instituto Europeu de Oncologia, sob a 
liderança de Dr. Veronesi. Foram incluídas 1.305 pacientes que 
foram randomizadas para receber a radioterapia intraopera-
tória com elétrons (651 pacientes) ou o tratamento até então 
considerado padrão (radioterapia externa conformacional ou 
3D – 654 pacientes). Os pesquisadores entenderam que um 
índice de recidivas locais de até 7,5% em cinco anos, no grupo 
experimental, seria evidência suficiente de equivalência entre 
os tratamentos. Para tanto, estimou-se que uma amostra de 
824 pacientes seria suficiente para um poder de 90% de de-
monstração de tal objetivo.

Após um seguimento médio superior a cinco anos, obser-
vou-se um ligeiro (porém significante) aumento das recidivas 
locais no grupo tratado com radioterapia intraoperatória com 
elétrons (4,4 vs. 0,4%, p = 0,0001). Não houve, no entanto, gra-
ças ao resgate efetivo nesse pequeno grupo de pacientes, ne-
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A IOeRT apresentou redução de custo quando comparada 
à RT 3D, ocasionando redução de R$ 12.968,73 reais (Tabela 3). 
O resultado indica uma economia direta de 51,5% nos custos 
do tratamento com radiação na mulher com neoplasia de 
mama inicial, cuja idade está compreendida entre 48 e 75 
anos, que foram submetidas à cirurgia conservadora com 
margens negativas, e os tumores tinham diâmetro inferior a  
2 cm, grau I ou II, com axila negativa ou comprometida com 
até três linfonodos, sendo os tumores não triplos-negativos.

Resultado da análise econômica:

Tabela 3. Custo-minimização

Tratamento Custo do 
tratamento

Incremental

IOeRT R$ 12.189,66

RT 3D R$ 25.158,39 -R$ 12.968,73

Discussão
A probabilidade de controle do tumor para uma determinada 
dose de radiação absorvida diminui com um aumento no nú-
mero inicial de células malignas (assumindo que não há dife-
renças na radiossensibilidade celular). Portanto, quanto maio-
res os volumes do tumor, maior a dose necessária para atingir 
a mesma taxa de controle. Assim sendo, a IOeRT oferece uma 
importante vantagem teórica em comparação com a radiote-
rapia externa pós-operatória convencional. Neste último caso, 
o tempo entre a remoção cirúrgica do tumor e o início da ra-
dioterapia permite o repovoamento dos clones neoplásicos 
presentes na doença residual microscópica. De fato, após a 
cirurgia, pode haver “repopulação acelerada”, durante a qual as 
primeiras fases do crescimento celular neoplásico seguem um 
curso exponencial. Assim, aplicar a IOeRT imediatamente após 
a cirurgia (seja como um impulso ou como tratamento único) 
pode evitar esse problema (Orecchia & Veronesi, 2005).

Duas outras vantagens técnicas importantes da IOeRT, em 
comparação com a radioterapia externa convencional (RT 3D 
ou conformacional), merecem ser mencionadas. São a visuali-
zação direta do volume-alvo e, também, a possibilidade de pro-
teger os tecidos saudáveis, afastando-os do caminho do feixe 
de radiação e diminuindo, potencialmente, os efeitos adversos; 
e o uso de feixes de elétrons, que permite a administração de 
uma dose homogênea a uma camada selecionada de tecidos 
ao redor do tumor removido ou, menos frequentemente, doen-
ça grosseira irressecável ou residual (Orecchia & Veronesi, 2005).

Obviamente, é de suma importância garantir-se que os re-
sultados de controle local e sobrevida global não se alterem 
com a aplicação da IOeRT. Nesse sentido, no contexto do trata-
mento da neoplasia de mama, o estudo pivotal, de Veronesi et 
al., traz os resultados necessários. Após análise de mais de mil 
mulheres com idades entre 48 e 75 anos, diagnosticadas com 
tumores de até 2,5 cm de diâmetro, para as quais era possí-

vel planejar-se tratamento cirúrgico conservador, observou-se 
que aquelas submetidas a IOeRT apresentavam um peque-
no, porém estatisticamente significativo, aumento das falhas 
locais (4,4 vs. 0,4% em 5 anos; p = 0,0001) (Fajdic et al., 2013). 
Como o tratamento de resgate, com mastectomia, é efetivo, 
não se observou nenhuma diferença de sobrevida global (34 
óbitos no grupo da IOeRT e 31 óbitos no grupo da RT 3D; p = 
0,59). Essa diferença pode ser explicada, entre outros motivos, 
pelo excelente controle local obtido pelas mulheres tratadas 
com RT 3D, que reflete a excelência do centro onde foi efetua-
do o estudo. Séries pregressas, com pacientes submetidas a 
radioterapia conformacional, mostravam índices de falha local 
superiores a 3% no mesmo período (Clarke et al., 2005; Fisher et 
al., 2002; Freedman et al., 1999; Touboul et al., 1999). 

Ainda que se possa questionar a relevância clínica de um 
controle local que ainda se mantém superior a 95%, ao se 
restringir ainda mais o critério de inclusão, considerando-se 
somente as pacientes com tumores com até 2 cm de diâme-
tro, grau I ou II, com axila negativa ou não mais do que três 
linfonodos comprometidos (adequadamente dissecada), com 
tumores não classificados como triplos-negativos, chega-se a 
um controle local comparável (1,5% em cinco anos), a um cus-
to significativamente menor, quando consideramos os valores 
praticados pelos sistema privado de saúde, sob a perspectiva 
das operadoras de saúde do Brasil. Com um nível de segu-
rança também comparável, uma vez que o índice de efeitos 
secundários observados no supracitado estudo foram compa-
ráveis entre os dois grupos de pacientes.

Conclusão

Concluímos, assim, que, se consideradas as mulheres com ida-
de entre 48 e 75 anos, com tumores de mama iniciais submeti-
das à cirurgia conservadora, com margens livres, com tumores 
com diâmetro inferior a 2 cm, grau I ou II, axila negativa ou 
com até três linfonodos comprometidos e não classificados 
como triplos-negativos, a IOeRT é uma alternativa tão efetiva 
e segura quanto o tratamento-padrão e aporta economia de 
recursos para as operadoras de saúde brasileiras. Além disso, 
potencialmente, oferta mais conforto para as pacientes, uma 
vez que o tratamento é feito em dose única em comparação 
ao tratamento que pode durar várias semanas, quando é apli-
cada a radioterapia conformacional.

E, ainda que se considerem as mulheres com tumores de 
até 2,5 cm, que podem ser submetidos a cirurgia conservadora 
com margens livres, a IOeRT pode ser ofertada, desde que a 
paciente seja informada de que: há um pequeno aumento do 
risco de recorrência local; não impactará, é importante frisar, 
na sua curabilidade; há um risco relativamente pequeno de ser 
necessário um novo tratamento de resgate com mastectomia. 
A paciente pode avaliar que o maior conforto, por ocasião des-
se primeiro tratamento, seja um ganho relevante que a leve a 
aceitar esse aumento do risco.
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